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CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00
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Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 
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TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa
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Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00
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Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli
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Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira
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PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
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Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1237354 Nr: 17344-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 17344-92.217.811.0041 – Código 1237354

Vistos, etc.

Verifica-se cumprida a decisão de fls. 112.

Assim, finalizada a pretensão dos autos, arquivem-se com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1276247 Nr: 517-69.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS, 

ARILDE DIAS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335, FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B, RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT

 PROCESSO N°: 517-69.2018.811.0041 – CÓDIGO 1276247

Vistos, etc.

A despeito da decisão proferida pelo Juízo deprecante DESIGNO 

AUDIÊNCIA PARA O DIA 06/03/2018 ÀS 14:00H para oitiva das 

testemunhas LUAN SANCHES VICENTE, PASTOR ROBERTO APARECIDO 

DO NASCIMENTO e HAYDEE FLAUSINO DO NASCIMENTO, conforme 

consta nos autos da Carta Precatória autuada sob nº 

517-69.2018.811.0041 – CÓDIGO 1276247extraída do Processo nº 

9094-28.2017.811.0055 – Código 240982 oriunda da Comarca de Tangará 

da Serra - MT.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA n.º 0120401-2017.8.11.0000

 Vistos, etc.

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

servidor (a) VÂNIA BRITO GUIMARÃES DE ALMEIDA, matrícula nº. 528, 

Oficial de Justiça, lotado (a) no (a) Central de Mandados da Comarca da 

Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2012/2017.

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

Informação n.° 007/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 06 (seis) 

licenças-prêmio relativas ao período de 13/04/1982 a 13/04/2012, bem 

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

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o (a) 

servidor (a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo (a) servidor (a) a fim 

de conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 13/04/2012 a 

13/04/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail funcional para conhecimento .

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 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. 57/2018-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 2016, pela Gestora Administrativa III Maria Ivanil 

Ribeiro da Conceição, do(a) Central de Administração - Comarca da Capital 

-  SDCR, conforme consta  do expediente  CIA nº . 

0701841-76.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ROSEVELT DE OLIVEIRA, matrícula nº. 8603, 

Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - Comarca da 

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

Administrativo III, no período de 29/11/2017 a 18/12/2017 (férias).

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

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

Cuiabá, 26 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
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 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1086516 Nr: 4534-22.2016.811.0041

 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: JEOWANKIA COSTA AMORIM GAETE, CARLA HELENA 

GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B, RAMILA THUANY SOUZA AMARAL - OAB:20.131/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA THIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Como se vê dos autos, a advogada da habilitante noticiou à fl. 19, que 

renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, deixando, contudo, de juntar 

o comprovante de que cientificou sua constituinte conforme determina o 

artigo 112, caput, do CPC/2015.

Assim, intime-se a advogada da habilitante (fl. 19), para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, comprovar nos autos o cumprimento ao disposto no 

mencionado dispositivo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948881 Nr: 59575-42.2014.811.0041

 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: EXPEDITO FALCÃO NOBRES FILHO, ESCRITORIO AUDE, 

ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, conforme 

requerido (fl. 06).

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75808 Nr: 10443-07.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS NATALINO ALBONETTE, VANILSO DE ROSSI

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

COMERCIO

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

OAB:3.475/MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 10443-07.2000.811.0041, Protocolo 75808, 

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.: 110576 Nr: 14710-22.2000.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO AUGUSTO COELHO, VANILSO DE ROSSI

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - OAB:5.433/MT, 

SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, Osmar Schneider - OAB:2152 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 14710-22.2000.811.0041, Protocolo 110576, 

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.: 119697 Nr: 25612-63.2002.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXACO BRASIL S/A PRODUTOS DE PETRÓLEO, 

VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, KLEBER FARIAS MASCARENHAS - OAB:32915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 25612-63.2002.811.0041, Protocolo 119697, 

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.: 167437 Nr: 37972-59.2004.811.0041

 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: IRIO RAIMUNDO JUNIOR, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 37972-59.2004.811.0041, Protocolo 167437, 

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.: 75849 Nr: 10113-10.2000.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDI S/A, RENATO CESAR VIANNA GOMES

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA - 

OAB:2169-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, para 

devolução dos autos nº 10113-10.2000.811.0041, Protocolo 75849, 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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206568 Nr: 7097-52.2017.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIEL DE JESUS MARTINS DOS SANTOS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:277029

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

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

OAB:12129-A

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206592 Nr: 7117-43.2017.811.0041

 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: UENDEL CARVALHO DOS SANTOS, UMBERTO 

VERSALLI NETO, VALDECI SIQUEIRA, VALDEMAR BEZERRA DOS 

SANTOS, VALDEMIR DIVINO DOS SANTOS, VALDINAR AZEVEDO 

ARAUJO, VALMIR DE SOUZA SANTOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

VANDERLEI ALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES 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:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206745 Nr: 7251-70.2017.811.0041

 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: JONAS JOSE DE FIGUEIREDO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - 

OAB:19594/O

 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

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232105 Nr: 15564-20.2017.811.0041

 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: JESSICA CRISTINE ROSA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, WASHINGTON SHAMISTHER H PELICERI REBELLATO 

- OAB:144557

 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

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1242099 Nr: 18740-07.2017.811.0041

 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: GILMAR APARECIDO DE DEUS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244996 Nr: 19574-10.2017.811.0041

 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: EDSON DA SILVA BARROS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT

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

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

OAB:12129

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1253008 Nr: 22119-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE BRITO CUNHA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARCELO ALVES DE SOUZA - OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 744079 Nr: 41093-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BARROS DE LIMA, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ESCRITORIO AUDE, 

ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, JULIO CÉSAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235 379/SP, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PAULO INACIO DIAS 

LESSA - OAB:13.887/MT

 Visto.

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

decisão proferida à fl. 46, verifico que não consta nos autos o instrumento 

de mandato, conforme já determinado (fl. 19).

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

regularizar sua representação processual, mediante a juntada de mandato 

que outorgue poderes ao advogado (JÚLIO CÉSAR LOPES DA SILVA) 

para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 964152 Nr: 6593-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR MASSARUTTI AZEVEDO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, DIEGO MORAES DA SILVA - OAB:22685/O, 

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22.661/O

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

 Visto.

Tendo em vista a petição de fls. 27, determino a intimação do administrador 

judicial para que informe se já foi cumprida a determinação de fl. 11, 

quanto a inclusão do crédito em favor do habilitante.

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1128967 Nr: 22574-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVINO PERPETO DA SILVA, Luiz Alexandre Cristaldo

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

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

OAB:684-COREC, RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - OAB:16919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO - OAB:

 Vistos.Despacho em substituição legal no Gabinete I.Cuida-se de pedido 

de habilitação retardatária de crédito consolidado em ação trabalhista no 

curso da recuperação judicial da empresa Três Irmãos Engenharia Ltda. 

Recebo a inicial e determino seu processamento, dispensando, porém, o 

contraditório pela recuperanda, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 6º da 

LRF, posto que já exercido nos autos da ação trabalhista perante a Justiça 

Especializada. (...).Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, principalmente para apurar se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial, 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), bem como se o valor está 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, retroagindo (art. 

9º, II da LRF), se for o caso, ou se corresponde ao valor nominal da 

sentença proferida após o pedido de RJ. No caso de incongruência com 

os pontos acima mencionados, deverá o administrador judicial adequá-las, 

apontando-as de forma pormenorizada a este Juízo, conforme lhe 

determina a LRF em seu parágrafo único do art. 12. Por fim, esclareça se 

o crédito da parte autora está relacionado ou não nos quadros de 

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

classe.Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, §1º, 

e art. 12, ambos da Lei 1.060/50.Após, conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206484 Nr: 7020-43.2017.811.0041

 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: ONOFRE BATISTA DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:18.803-MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Requerente para se 

manifestar acerca do despacho de fl. 10 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1226835 Nr: 13733-34.2017.811.0041

 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: JOÃO CÍCERO DE OLIVEIRA NETO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10, da Lei 11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES interposta por JOÃO CÍCERO DE OLIVEIRA NETO por 

dependência aos autos da recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

1146110), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2017

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256344 Nr: 23110-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES 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, FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

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

OAB:12.129-A/MT

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258784 Nr: 23941-77.2017.811.0041

 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 OSMAR LARA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

documento, conforme decisão exarada à fl. 12.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258794 Nr: 23948-69.2017.811.0041

 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: SUELLEN DE SOUZA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA 

- OAB:15203/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

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258797 Nr: 23950-39.2017.811.0041

 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: MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA 

- OAB:15203/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

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258799 Nr: 23952-09.2017.811.0041

 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: WALDECY DO NASCIMENTO JUNIOR, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA 

- OAB:15203/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

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258814 Nr: 23962-53.2017.811.0041

 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: AGOSTINHO DE SOUZA FELIX, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/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

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258827 Nr: 23970-30.2017.811.0041

 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 FERNANDES MORAES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP, TIAGO 

VIANNA DE ARRUDA, AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - 

OAB:OAB/MT 9333

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - 

OAB:OAB/MT 9333, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a RECUPERANDA para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1262424 Nr: 25201-92.2017.811.0041

 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: LIDIA RUIZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 
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OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por LIDIA RUIZ E SILVA, por 

dependência aos autos da Falência de SUPERMERCADO MODELO E 

OUTROS (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274138 Nr: 29072-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE ABS DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias (úteis), emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito nos 

termo do art. 9º da lei 11.101/05 sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274140 Nr: 29074-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE BOM DIA COMERCIO 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias (úteis), emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito nos 

termo do art. 9º da lei 11.101/05 sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274215 Nr: 29113-97.2017.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA TOWER

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

TOCANTINS LTDA, NILTON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

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

valor de R$ 303.006,70 (fl.14), atualizado até 18/10/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 03/10/2014.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73115 Nr: 8548-11.2000.811.0041

 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: AGROPECURIA TAUÁ LTDA, VANILSO DE ROSSI

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, PAULO SÉRGIO RESTIFFE - OAB:SP 131.914, SILVANA 

BENINCASA DE CAMPOS - OAB:54224/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 8548-11.2000.811.0041, Protocolo 73115, 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.: 73749 Nr: 16284-80.2000.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FALAVINHA

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO TELLES - 

OAB:5908/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO VICTOR GUERRA - 

OAB:3734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 16284-80.2000.811.0041, Protocolo 73749, 

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.: 75385 Nr: 15318-20.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P 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, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 15318-20.2000.811.0041, Protocolo 75385, 
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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.: 75497 Nr: 15534-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO PERALTA - OAB:2986-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO VICTOR GUERRA - 

OAB:3734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 15534-44.2001.811.0041, Protocolo 75497, 

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.: 75793 Nr: 16059-60.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ANTÔNIO CAPELETO, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - 

OAB:7288-A/MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 16059-60.2000.811.0041, Protocolo 75793, 

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.: 75924 Nr: 15535-29.2001.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO PERALTA - OAB:2986-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 15535-29.2001.811.0041, Protocolo 75924, 

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.: 75928 Nr: 15536-14.2001.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDU OTTONELLI, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, SAULO PERALTA - OAB:2986-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 15536-14.2001.811.0041, Protocolo 75928, 

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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 75936 Nr: 10411-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO SUL SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

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

COMERCIO, ANTONIO GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624, Átila sauner posse - OAB:35.249/PR, ELAINE CRISTINA 

OGLIARI SUZUKI - OAB:9744/MT, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP, Marcelo Ribas 

Kubrusly Silva - OAB:48703/PR

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

OAB:9.237/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO 

SCHENEIDER - OAB:8.117/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12007

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes, para no prazo 

comum de 15(quinze) dias úteis, manifestarem conforme preconiza o 

artigo 477, §1º do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96731 Nr: 12306-27.2002.811.0041

 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: AMILTON AMÉLIO BAGGIO, VANILSON DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B, 

JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 12306-27.2002.811.0041, Protocolo 96731, 

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.: 101315 Nr: 15079-45.2002.811.0041

 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: CONSULT OESTE CONSULTORIA E AUDITORIA S/C 

LTDA, CONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA, MARAN, 

GEHLEN E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, VANILSON DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DAL PIVA - 

OAB:20.693/PR, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 15079-45.2002.811.0041, Protocolo 101315, 

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.: 101322 Nr: 15053-47.2002.811.0041

 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: VALMIR SCHREINTER MARAN, VANILSON DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DAL PIVA - 
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OAB:20.693/PR, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 15053-47.2002.811.0041, Protocolo 101322, 

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.: 116586 Nr: 5905-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR NOIMANN, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 5905-75.2003.811.0041, Protocolo 116586, 

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.: 116602 Nr: 5868-48.2003.811.0041

 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: ALBINO NOIMANN, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 5868-48.2003.811.0041, Protocolo 116602, 

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.: 119694 Nr: 27773-12.2003.811.0041

 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: WAGNER FERREIRA MENDES, VANILSO DE ROSSI

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:4.591-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 27773-12.2003.811.0041, Protocolo 119694, 

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.: 142072 Nr: 10269-95.2000.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849/PR, Walter 

Luis Carnelossi - OAB:24905/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT, PAULO SCHNEIDER - OAB:8117

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 10269-95.2000.811.0041, Protocolo 142072, 

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.: 142083 Nr: 35367-43.2004.811.0041

 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: DIBENS LEASING S/A, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2.809/MT, RICARDO 

JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 35367-43.2004.811.0041, Protocolo 142083, 

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.: 149869 Nr: 28384-62.2003.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO WEBER, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, LAÉRCIO ANTONIO VICARI - OAB:19.885 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 28384-62.2003.811.0041, Protocolo 149869, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 794070 Nr: 374-56.2013.811.0041

 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: CARLOS VITOR PEREIRA DE ARRUDA, RONIMARCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA 

INCORPORADORA LTDA, TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Embargos de terceiro propostos por Carlos Vitor Pereira de Arruda, em 

desfavor de Massa Falida de Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Intime-se a falida, na pessoa do seu advogado constituído no processo 

falimentar para, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca da pretensão 

autoral.
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Cuiabá, 23 de janeiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 973636 Nr: 11049-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA SILVA, DECIO 

JOSE TESSARO

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

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

OAB:3.162/MT, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, JOAO 

VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, PAULO INACIO DIAS 

LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - 

OAB:13948-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1054756 Nr: 48656-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GUEDES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT

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

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

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

OAB:5.940/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de republicar o despacho retro, "I 

–Trata-se de habilitação retardatária interposta por LUIZ CARLOS 

GUEDES, por dependência aos autos da MASSA FALIDA DE 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – 

Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1075099 Nr: 57559-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA, DECIO JOSE 

TESSARO, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI ( MENOR )

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

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

OAB:3.162/MT, EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI - 

OAB:17995, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

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

SILVA - OAB:6.565-MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE 

FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, conforme já 

determinado à fl. 27.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111969 Nr: 15516-95.2016.811.0041

 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: GILVAN ATILANO RODRIGUES CAMPOS, CARLA 

HELENA GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILA - 

OAB:18060

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.

Em atendimento ao parecer ministerial de fl. 47/48, intime-se o 

administrador judicial para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Com a manifestação do administrador judicial, renove-se vista ao Ministério 

Público Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176624 Nr: 42689-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARELLO SILVA - 

OAB:6.602/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, EUCLIDES RIBEIRO 

S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Visto.

BANCO VOLVO (BRASIL) S/A ingressou com “IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO” por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de 

JOSÉ SABINO DA SILVA EPP (Processo n° 36507-29.2015.811.0041 – 

Código 1029359), para requerer que seja reconhecida “a não submissão 

das Cédulas de Crédito Bancário nºs. 294429/001, 294430/001, 

332658/001, à ação de recuperação judicial, nos termos do disposto no 

artigo 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005” (sic – fl. 13).

Manifestação da recuperanda alegando, em sede de preliminar, que o 

impugnante “deixou de juntar os documentos que instruem a sua 

pretensão nos originais ou cópia autênticas a teor do previsto no 

parágrafo único do art. 9º da Lei 11.101/2005” (sic – fl. 109).

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias úteis, 

apresente os contratos na via original ou cópias autenticadas dos títulos, 

de acordo com o disposto no art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1182228 Nr: 44545-93.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMERCINDA RIBEIRO VILELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIR ARCE CONCEIÇÃO - 

OAB:2232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito cooperador da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, encaminho 

a Vossa Senhoria esta Carta Precatória, de Código: 1182228, 

considerando que esta missiva tem como objetivo a citação/intimação de 

Autarquia Federal, cuja competência é da Justiça Federal, nos exatos 

termos do art. 109, I da Constituição Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191663 Nr: 1948-75.2017.811.0041

 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: MAURICIO RODRIGUES DA FONSECA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, conforme 

requerido (fl. 46).

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199402 Nr: 4477-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES ARAÚJO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

OAB:9.764-A

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

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

 Visto.

LUIZ ALVES ARAÚJO ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 36.407,39, no 

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

entendeu necessários (fls. 07/12).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial perfaz a quantia de R$ 

29.869,19 (fls. 15/18 e 34/35).

Parecer do Ministério Público (fls. 36/37).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 36.407,39, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0000122-55.2016.5.23.0141.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

Assim, assiste razão a recuperanda e ao administrador judicial ao 

informarem que o crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial perfaz a importância de R$ 29.869,19.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

LUIZ ALVES ARAÚJO, no quadro de credores da recuperanda, 

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

36.407,39.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206500 Nr: 7036-94.2017.811.0041

 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: ELIAS PINHEIRO MIRANDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Requerente para se 

manifestar acerca do despacho de fl. 10 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223696 Nr: 12727-89.2017.811.0041

 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 LUIS AIRES DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6.486-B

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

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, Lorena Mary Silveira 

Fontoura - OAB:15110, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por MAURO LUIS AIRES DA 

SILVA, por dependência aos autos da Falência de SUPERMERCADO 

MODELO E OUTROS (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 

800492), 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.
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Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232111 Nr: 15570-27.2017.811.0041

 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: REVERTON DE SOUZA BRITO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10, da Lei 11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES interposta por REVERTON DE SOUZA BRITO por dependência 

aos autos da recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA 

(Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), conforme 

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

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.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2017

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232586 Nr: 15734-89.2017.811.0041

 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: REYNAN KENNEDY DA COSTA OLIVEIRA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, LUIZ 

CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Visto.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10, da Lei 11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES interposta por REYNAN KENNEDY DA COSTA OLIVEIRA por 

dependência aos autos da recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

1146110), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2017

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274136 Nr: 29071-48.2017.811.0041

 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: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE TRANSPORTADORA 

MODELO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias (úteis), emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito nos 

termo do art. 9º da lei 11.101/05 sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274139 Nr: 29073-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias (úteis), emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito nos 

termo do art. 9º da lei 11.101/05 sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149872 Nr: 28385-47.2003.811.0041

 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: DURVINO GIACHINI, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON JAIRO FAGGION - 

OAB:26538/PR, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT, LAÉRCIO 

ANTONIO VICARI - OAB:19.885 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 28385-47.2003.811.0041, Protocolo 149872, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 
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cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155149 Nr: 8899-42.2004.811.0041

 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: A. CAMERA & CIA. LTDA, ADELINO SOARES DA SILVA, 

ADELAR GIRELLI, MAIRNÊS GIRELLI, ADOLFO SALAPATA (ESPÓLIO), 

ADIR JOSÉ DALLA ROSA, LEONILDE LURDES ZAFFONATO DALLA 

ROSA, AFONSO DALLA ROSA, AGUINALDO TRENTIN, ALDEMAR BELLE, 

ALBERTINO DALLA LIBERA, ALBERTO SCHLICKMANN, ALFREDO DE 

SOUZA ESPINDOLA, ALTAIR ANTONIO SANTIN, ANDERSON HEINEN, 

ADRIANE DE CASSIA SCHMATZ, ROSA DALLA ROSA, LIZETE COLLI 

TRENTIN, CATHARINA DALLA LIBERA, ROSALINA MEURER 

SCHLICKMANN, MARILENE DALLA ROSA SANTIN, ANTONINHO TUBIANA, 

ANTONIO FRANCISCO LONDERO, ANTONIO SILVÉRIO JUNGES, AQUILINO 

TRENTIN, ARI BUDTINGER, ARSENIO SILVIO FEIX, AUGUSTINHO 

ROTTAVA, AVELINO MANOEL MAFRA FILHO, AVELINO ZANELLA, 

CEREALISTA FADRIMAR LTDA, CIRO FERNANDO MENONCIN, CIRINEU 

DAROS, CLEOMAR JOSÉ GRANDO, DADAIR LENA, DANIEL ADÃO 

SALAPATA, DANIEL HOSSA, DELCIR ANTONIO LUCHESI, DACILO BONAN, 

INÊS SOMAVILLA TUBIANA, TEREZA G. TRENTIN, LURDES T. BUDTINGER, 

IEDA MARIA FREIRE FEIX, DIRCE DALLAGNOL ROTTAVA, JOANA 

TURMINA ZANELLA, ILIZABETE TARTARI DAROS, EDILVA BONAN, MARIA 

TEODORA LENA, ANTONINA JASKULSKI SALAPATA, DELMAR JOÃO 

SPILLARI, DOMINGOS KLINKOSKI, DOMINICA DE LUCCA ROVEDA, 

DORVALINO IDEMAR BALDISSERA, EDEMAR PARLOW, EDEGAR 

PARLOW, EDUARDO SEERING, ELIO CAPPELLETTO, ELTON FELIPE ALVES 

DOS SANTOS, ELISEU LOTICI, ERVINO ALDINO PARLOW, EUGENIO LOLI, 

EUGENIO CHIELLE, EVANDRO DANIEL BATISTIN, FÁBIO DE TONI, 

FIORANTE DORS, GASPAR HOPPEN JOCHEN, GENEROSA DE MORAES 

BARROS, GILBERTO GAUZE, GUILHERME MIGUEL PANONCELI, ILÁRIO 

KOTOWSKI, IRINEO ANDERSEN, ITOR DE TONI, IVO DAL CORTIVO, IVAIR 

DAROS, IVALDINO JOTTI, JOAQUIM MACEDO VARELA, JOÃO BERTO 

BANOVSKI, JOÃO GILBERTO MARTINS, JOÃO CARLOS MARIA DE 

ANDRADE, JOELCIO LUIZ DIDOMENICO, JANDIR ANTONIO FAVA, JANDYR 

PASINI, JANETE MADEY ROTTAVA, GILVANA PELINI LUCHESI, JANDIRA 

DE FÁTIMA PEREIRA DIAS KLINKOSKI, CLECI APARECIDA CASALI 

PARLOW, VIRIDIANA BREA BAGETI PARLOW, GRACIOSA MORESCO 

CAPPELLETTO, ERENI FABRICIO ALVES DOS SANTOS, ERICA PARLOW, 

ESTEVÃO FURLAN, LÚCIA FURLAN, ELIRIA L. LOLI, DINACELIA TEIXEIRA 

CHIELLE, ROSELY M. M. DE TONI, ANA JOCHEN, JANETE DUTRA 

PANONCELI, VERA MARIA KOTOWSKI, GENECI DAL CORTIVO, EGITE 

JOTTI, JOÃO BERTOLDI, GESSI FÁTIMA DE SOUZA SILVEIRA, LAURECI DE 

ALMEIDA BANOVSKI, NILVA SALETE TORTELLI FAVA, TEREZINHA EVA 

PASINI, JOSÉ RANSOLIN, JOSÉ MARONES, DACILO BONAN, JOSÉ 

LEVANDOSCKI, JORGE DEPONTI, JUSCELINO RICHWICKI, JURANDIR 

CASALI, LAURINDO PERTILE, LEORI ZILLER, LEOCIR LUCHESI, LEONARDO 

JASKULSKI, LIDIO JASKULSKI, LORENO JASKULSKI, LOURENÇO 

ARNOLDO HAGEMANN, LUCIO JASKULSKI, LUIZ CARLOS GOBBI, LUIZ 

RANSOLIN, LUIZ CARLOS SCHAURICH, LUIZ PANONCELI, LUIZ BATISTIN, 

LUIZ ADÃO CAMERA, LUIZINHO ROTTAVA, LURDES STANGE RANSOLIN, 

NELCI RUBINI LEVANDOSCKI, NOELI MARIA RAMPANELLI DEPONTI, 

MIRAILDE DE PAULA RICHWICKI, FILOMENA SALAPATA JASKULSKI, 

CELMIRA SCHWINGEL JASKULSKI, RITA DE CACIA SARTORI, MARIA 

LOURDES HAGEMANN, ELAINE ROMANO JASKULSKI, NILVA ISABEL 

RANSOLIN, LORI PARLOW SCHAURICH, ARLETE LUCIA SCHMATZ 

PANONCELI, ARACI MARIA CAMERA, MARIO CONTE, MARINO JOSÉ 

PETRIKICZ, MARLENE PIMENTEL PETRIKICZ, MARCELO DE CONTI, 

MERCADO E CEREAIS BONAN LTDA, MODESTO CAMERA, INÊS MARIA 

UMANN CAMERA, NADIR CAMERA, NELCIDA NEU, ALVERI CRISTOVAM 

DA SILVA, NELSON LUIZ SCHONS, IVANI BENDER HOLTZ, NELSON 

VERGILIO CAVASINI, JULIA ORELES CAVASINI, NILSON WINK, 

TEREZINHA SOLANGE DE OLIVEIRA WINK, ODILA RANSOLIN, ONDAMIR 

MINATO, OSVALDO POZZEBON, OTAVIO MANOEL PADILHA, PAULO 

MATTES, IVETE TEREZA SCHEFFEL MATTES, PAULO SPECK, IRES C. 

SPECK, PAULO RENATO SCHMATZ, LURDES MARIA CRISTIANI SCHMATZ, 

PEDRO SEUCHUCO, CONSTANCIA SEUCHUCO, RODERLEI MAFRA, IVONE 

MARIA KAWKA MAFRA, ROMEU BORNER, ROQUE TUBIANA, NOELI 

MARIA TUBIANA, ROSANE GERHARDT, SANTO CONTE, MARIA CONTE, 

SERGIO ANTONIO DALAZEN, SERGIO MOMBACH, MARLICE TEREZINHA 

MORSCH MOMBACH, SESTILHO LUCHESI, ZANILDE MARIA LUCHESI, 

SILVINO PERTILE, LEONILDA GILDA ORSATTO PERTILLE, TEREZINHA 

TUBIANA, VALDECI ELY, DULCI SALETE HENZ, VALÉRIO LEVINO 

SIMINHUK, VALDIR CAMERA, MARIZE KRAUSE CAMERA, VALDECIR LUIZ 

NICOLETTI, MARLI RECH NICOLETTI, VALDEMAR ARNO PARLOW, 

BLONDINA WINK PARLOW, VALMIR ALBINO ZANON, VILSON POLO, 

IDALINA GIRELLI POLO, WALTER ANTONIO DORS, WALDIVINO DAL 

CORTIVO, CONCEIÇÃO RIBEIRO DAL CORTIVO, ZELMIR LORENZI, 

ADELQUE BORDIN, ALCIDES VENSON, DIRCEU PAULO BALDISSERA, IVO 

DE ANDRADE, IRAÍDES BRASIL AGOSTINI, LIPORIO ARNDT, LINO JOSÉ 

BOTON, MARCOS ARMANDO SPILLARI, MARIO SALAPATA, LIDIA 

JASKULSKI SALAPATA, ODILA RODRIGUES CAMARA, VALDOMIRO 

MINATO, ADEGIR FOLLE, ADELAR CAPOANI, NADIR S. CAPOANI, ADELIR 

CAPOANI, LORENA TOMBINE CAPOANI, ADEMIR JOÃO DAPONT, AGENOR 

DALLA ROSA, AUGUSTINHO JOÃO MAZIERO, AIRES CANDIOTTO, 

ROSANE AZEVEDO DA SILVA CANDIOTTO, ALCEU LUIZ CAPOANI, INES 

RODANELI CAPOANI, ALAIDE CURTABELLI DE OLIVEIRA, ALCIR BEUKLE, 

IVONE GADENS, ALDO ZANELLA, ALTAIR ANTONIO TOMASSONI, 

ALVADIR BELAVER, ALVILE ARI KARLING, AMELIO ZANINI, ANIBAL VON 

MULLER, ANOIR LUIZ CAPOANI, ANTONIA ZIEMBICKI, ANTONIO ROVANI, 

ADELINA MOCELIN ROVANI, ANTONINHO ZANDIR ZILLI, AORIDES DALL' 

AGNOL, AURORA DA SILVA CAPOANI, ARMANDO TOMASSONI, 

ARNADLO ZANINI, AVELINO GIACOMINI, ELZA MARIA GIACOMINI, 

AVELINO CASTRO TONDO, CARLITO PETER, CARLOS JOSÉ DELIBERALLI, 

ANGELA MARIA DEOLA DELIBERALLI, CELSO JOSÉ DAMBROS, LIDIA 

TOMASSONI DAMBROS, CELSO DE OLIVEIRA VIEIRA, CHRISTIANO 

SPIGOSSO, MAFALDA PAGLIARINI SPIGOSSO, CLAUDIR TARTARE, 

MARIA ELOISA TOMAZINI TARTARE, CLEDIMIR ANTONIO GIACOMINI, 

DARCI MAXIMINO PETER, DEOMEDES FICANHA, LINDAMIR ZANELLA 

FICANHA, DERLI BEULKE, DIRCEO NILVO LORO, CELITA CORNELI LORO, 

DIRCEU ANTONIO DELIBERALLI, DIRCEU JOSÉ RUFATTO, JUSTINA 

ZANELLA RUFATTO, DORINA MARIA FOLLE ZILLI, DORNELIO ANTONIO 

CORLASSOLI, IVANIR CORLASSOLI, EDEGAR AUGUSTINHO ARENZA, 

MARLENE DELIBERALLI, EDEMILSON JOSUE BERTOLLO, EDIVAR MARTINI, 

EGIDIO BANDEIRA, ELEANDRO VALANDRO, ELIAS MIGUEL GONÇALVES, 

GELSO RISSO, NELI FATIMA RISSO, GENECI DE ABREU SIMPLICIO, 

GERMANO AFONSO ROVANI, NEUSA SOLIGO, GUERINO POZZA, LURDES 

PALUDO POZZA, GUSTAVO ZANELLA, HITACYR FICANHA, SALETE 

TOMASSONI FICANHA, HUGO MARCON, IDA ANUNCIA LORO, IGNACIO 

CARMINATTI, NEIDES MARIA FAVERO CARMINATTI, ITAMAR ANTONIETTI, 

IVANIR DIONISIO BERNARDI, IVANIR ANTONIO LAZARIN, IVANIR PEDRO 

ROSANELI, IVO BENZON, LIDIA MARIA FERRON, JACINTO DAMBROZ, 

JARDELINO GONÇALVES, CLEONICE HENRIQUE DE OLIVEIRA 

GONÇALVES, JOÃO BATISTA LOPES, ALDERINA ZAMBOTTO LOPES, 

JOÃO HENRIQUE ZILLI, JORDÃO ROVANI, LEDA LODI ROVANI, JOSÉ 

ANTONIO BRESSIANI, JOSÉ ANTONELLI, JOSÉ CAPOANI, VITALINA 

MARIA CAPOANI, JOSÉ CARLOS VENZON, TEREZINHA ZANELLA, JOSÉ 

FRANCISCO BATISTELLA, JOSÉ GONÇALVES, SONIA DILDA 

GONÇALVES, JOSÉ JOÃO GOBATO, JOSÉ LUIZ ESBABO, LEONORA 

LIRA ESBABO, JOSÉ MOACIR TOMBINI, JOSÉ ORIDES SILIPRANDI, JOSÉ 

PACCE, MARA CATARINA BAU, JOSÉ ZIEMBICK, JOSÉ DALLE MOLLE, 

LAURI BRANCALIONE, IVAIR TEREZINHA DA SILVA BRANCALIONE, 

LEOCIR CAVALI, MARICILDE STRAPAZZON, LUCILA ZANINI, LUIZ BOFF, 

LUIZ BLACHESSEN, NIVA ROSA BLACHESSEN, LUIZ CARLOS CAPOANI, 

LUIZ ZANINI, MARCELO JOSÉ BRESSIANI, GERALDO GIACOMINI, MIRACI 

TEREZINHA GIACOMINI, NATELMO SGANZERLA, NELI JAIME 

SGANZERLA, SONIA CADORE SGANZERLA, NELSON ZIEMBICKI, NILDO 

STRAPAZZON, CIRLEI APARECIDA KASSBURG STRAPASSON, NILSON 

PEDRO ZATERE, NOE DE SOUZA LOPES, OCLIDES FOLLE, THEREZA 

VERGINIA FOLLE, OLIR BONETTI, OMERCIO ANTONIO BRAGA, OSVALDO 

SOLIGO, DELVAIR PIOVESAN SOLIGO, OSVALDO ZATTA, PAULINHO 

VITOR BERTOLLO, PAULO EMILIO CORLASSOLI, PAULO SERGIO DALLA 

ROSA, PAULO SINIGAGLIA, PLINIO BATISTA REIS FILHO, QUERINO 

WILPERT, RENI DELIBERALLI, SUZANA TEREZINHA ARENZA DELIBERALLI, 

ROBERTO CAVALI, RUI COAN, OLIVETE OLEGARTO DA SILVA, SELESIO 

BEDIN, ANAMAR TEREZINHA BEDIN, SERGIO BEDIN, CELIA ROSA RIGATTI 

BEDIN, TÂNIA MARIA REZENDE, TEODOLINO CAPOANI, TEODORO DEOLA, 

JANDIRA SFOGGIA DEOLA, VALDECIR TOMASSONI, VALDEMIRO PETER, 

VALDINEI SCHIMIDT COLLA, VILES JOÃO STRAPAZZON, TEREZINHA 

STRAPAZZCERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 8899-42.2004.811.0041, Protocolo 155149, 
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no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 PARTE(S) REQUERIDA(S): {6}

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: {7}

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: {8}

 {9}

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156442 Nr: 35711-24.2004.811.0041

 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: ELVIO ARMACOLO, VANILSO DE ROSSI

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 35711-24.2004.811.0041, Protocolo 156442, 

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.: 158614 Nr: 10829-37.2000.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 10829-37.2000.811.0041, Protocolo 158614, 

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.: 161103 Nr: 12385-35.2004.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, RENATO CESAR 

VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVERPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:133856 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 12385-35.2004.811.0041, Protocolo 161103, 

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.: 173206 Nr: 35187-27.2004.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO, RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A CÂMARA & CIA LTDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO KLUGE - 

OAB:3498/PR, AURO DA APARECIDA RAMOS DE MELLO - 

OAB:9.832/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 35187-27.2004.811.0041, Protocolo 173206, 

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.: 238843 Nr: 7881-15.2006.811.0041

 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: ALBERTO DE MOURA GUSTMANN, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, 

para devolução dos autos nº 7881-15.2006.811.0041, Protocolo 238843, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232112 Nr: 15571-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI SILVA DOS SANTOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15.418/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10186/O, 

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10, da Lei 11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES interposta por DONIZETI SILVA DOS SANTOS por 

dependência aos autos da recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

1146110), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2017

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1035058-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DIAS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0019794A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA (RÉU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme Certidão de ID 11091389, cujo ato incompleto foi a CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO do requerido, INTIMO A 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.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029331-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA INOUE (AUTOR)

THIAGO INOUE (AUTOR)

KLEBER INOUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT0017162A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BATISTA DE JESUS (RÉU)

JOANA DARK (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa de 

citação, conforme CERTIDÃO de ID 11502802, INTIMO A 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 764767 Nr: 17427-84.2012.811.0041

 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: JOÃO APARECIDO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISLER EVANGELISTA DE 

OLIVEIRA - OAB:211775, JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, OMAR 

KHALIL - OAB:11.682, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/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 REQUERIDA para 

tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

"INTIME-SE a par requerida para que, querendo retifique ou ratifique os 

memoriais apresentados às fls. 589/602."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1264837 Nr: 25994-31.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE FÁTIMA ZINI PANSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique-se a secretaria se a missiva foi encaminhada com todas as 

peças necessárias.

2. Caso positivo, cumpra, conforme deprecado, servindo a presente como 

mandado. Caso negativo, solicite as informações ao juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1112572 Nr: 15762-91.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CARDOSO LEMES FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA 

LEÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação dos réus, em 

ação de usucapião proposta por Simone Cardoso Lemes Fortunato.

Decido.

Considerando a Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para 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.

As ações de usucapião são de natureza petitória e não se confundem 

com as ações de competência deste juízo.

Desta forma determino a redistribuição desta missiva para uma das varas 

cíveis desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1112580 Nr: 15766-31.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORANEI ANGELA CHENDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação dos réus, em 

ação de usucapião proposta por Hilton Antonio Reimann e Silvana Lotufo 

Zanata Reimann.

Decido.

Considerando a Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para 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.

As ações de usucapião são de natureza petitória e não se confundem 

com as ações de competência deste juízo.

Desta forma determino a redistribuição desta missiva para uma das varas 

cíveis desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham
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 Cod. Proc.: 1195100 Nr: 3081-55.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA LOTUFO 

ZANATTA REIMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação dos réus, em 

ação de usucapião proposta por Hilton Antonio Reimann e Silvana Lotufo 

Zanata Reimann.

Decido.

Considerando a Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para 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.

As ações de usucapião são de natureza petitória e não se confundem 

com as ações de competência deste juízo.

Desta forma determino a redistribuição desta missiva para uma das varas 

cíveis desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1196735 Nr: 3536-20.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO GODINHO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO SOUZA PORTO, PAULO ROBERTO 

DOSSENA GRANDO, MARCO ANTONIO ABIB, MARIA DE FÁTIMA 

MORBECK DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILA CUNHA DA SILVA - 

OAB:SC/22.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação dos réus, em 

ação de usucapião proposta por Martinho Godinho Teixeira e outro.

Decido.

Considerando a Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para 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.

As ações de usucapião são de natureza petitória e não se confundem 

com as ações de competência deste juízo.

Desta forma determino a redistribuição desta missiva para uma das varas 

cíveis desta comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 416567 Nr: 4292-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO NORIYUKI TENURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAES - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BOTEGA - 

OAB:6012/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Vistos.

Junto neste ato, a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento 

1002707-48.2017.8.11.0000, que não conheceu do recurso.

Desapense-se dos autos principais mediante certidão e após, remeta-se 

os autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 716899 Nr: 8199-22.2011.811.0041

 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: MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DA SILVA, GINCO GERAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, VALDIR JOSUÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAREN NEVES DA SILVA - 

OAB:11909/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 780189 Nr: 33711-70.2012.811.0041

 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: LEONISIA NETTO NUNES BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARAO - OAB:14955, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, ROGERIO BARAO - OAB:8313

 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.: 841636 Nr: 45856-27.2013.811.0041

 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: SANDRA INÊS DA SILVA, ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANIL PEDROSA DA SILVA, ALINOR PONCE 

DA SILVA, ODILCE PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO MAURICIO DA SILVA, 

ELIZETE MOREIRA NOGUEIRA SILVA, JOSÉ WANDERLEY ALBINO, 

ANTÔNIO BENÍCIO MARTINS DE SIQUEIRA, DOMINGAS LEONOR DA 

SILVA, ZENIL SANTANA DA SILVA, REGINA MARIA MARTINS DE 

SIQUEIRA, EDILAINE DOMINGAS DA SILVA ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988-MT, CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988 MT, RUBENS PINTO 

FIUZA JUNIOR - OAB:15138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB:16216, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:16.216/O, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445

 CERTIDÃO

CERTIFICO que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu 

os autos n° 45856-27.2013.811.0041, oriundo da Segunda Vara Cível da 
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Capital – Especializada em Direito Agrário, com a finalidade de agendar 

sessão de mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2018, às 08:30 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, 25 de janeiro de 2018.

ANA CAROLINA NUNES LOPES CANÇADO GARCIA

Analista Judiciária

 Central de Conciliação e Mediação da Capital

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 881084 Nr: 17465-28.2014.811.0041

 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: THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIELI CRISTINA GALVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, 

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 3.Designo audiência de instrução para o dia 07/05/2018 às 

14h30min.4.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

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

CPC,5. INTIMO 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.6.RESSALTO que pela nova sistemática cabe 

aos d. patronos da parte autora intimar as suas testemunhas (art. 455 do 

CPC).À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.8.INTIME-SE, 

pessoalmente autor e ré 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.: 1034790 Nr: 38990-32.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PEREIRA, FLAVIA ZAPAROLI 

BERETTA PEREIRA, CAROLINA OTOBONI PEREIRA FAGUNDES, THALES 

JOSE BORGES FAGUNDES, FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA F. DE SOUZA - 

OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação de dos réus, em 

ação de usucapião proposta por Agropecuária Dona Yvone Ltda.

 Decido.

Considerando a Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para 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.

As ações de usucapião são de natureza petitória e não se confundem 

com as ações de competência deste juízo.

Desta forma determino a redistribuição desta missiva para uma das varas 

cíveis desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1156429 Nr: 34453-56.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO MARINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA, 

CELINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS PRATES FONSECA - 

OAB:285.496/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação de Celina dos 

Santos, em ação de usucapião proposta por Maria do Carmo Marinheiro da 

Silva.

Decido.

Considerando a Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para 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.

As ações de usucapião são de natureza petitória e não se confundem 

com as ações de competência deste juízo.

Desta forma determino a redistribuição desta missiva para uma das varas 

cíveis desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1173688 Nr: 41615-05.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO BARCELOS BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA, MARIA DO 

CARMO SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ GUIMARÃES BRUM - 

OAB:GO/20888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação dos réus, em 

ação de usucapião proposta por Espólio de João Barcelos Brum.

Decido.

Considerando a Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para 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.

As ações de usucapião são de natureza petitória e não se confundem 

com as ações de competência deste juízo.

Desta forma determino a redistribuição desta missiva para uma das varas 

cíveis desta comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 896057 Nr: 27040-60.2014.811.0041

 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: BENEDITO JOSÉ DA SILVA FILHO, FILADELFO DOS 

REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VENTURA, DEMAIS 

INVASORES INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES DIAS - 

OAB:12335, JULIANA RADO - OAB:12906/MT, TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/O, THAÍS REGINA RETORE - OAB:12.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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) YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEH a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 (TRES) 

DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930740 Nr: 49685-79.2014.811.0041

 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: JORGE RAYNE DE SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, SUZANA P. LEITE 

MORAIS - OAB:12156

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

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

local incerto e não sabido

Finalidade: NTIMAÇÃO dos herdeiros do espólio de Jorge Rayne de Souza 

Braga,falecido em 30.05.2017, filho de Manoel de Souza Braga e Olendina 

Ribeiro de Araújo, para se habilitarem no feito no prazo de 90 (noventa) 

dias, nos termos da decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante a informação de fl. 113/115 do 

falecimento da parte autora é o caso de suspensão do feito, como 

determina o artigo 313, I do CPC, senão vejamos:Art. 313.Suspende-se o 

processo:I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de 

qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;Em 

tais situações, a lei processual civil determina a intimação do espólio ou 

sucessor, para promover a habilitação, senão vejamos:Art. 

313.Suspende-se o processo:I - pela morte ou pela perda da capacidade 

processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu 

procurador;(...)§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, 

nos termos do art. 689.§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar 

conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e 

observará o seguinte:(...)II - falecido o autor e sendo transmissível o direito 

em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor 

ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar 

mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual 

e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.1.Desta forma, SUSPENDO 

o feito, pelo prazo de 90 dias, para que o espólio ou herdeiros se habilitem 

nos autos.2.INTIME-SE os herdeiros do espólio de Jorge Rayne de Souza 

Braga, por edital para se habilitarem no feito no prazo supra. 3.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retorne-me os autos 

conclusos.4.Cancelo também a audiência designada às fls. 109/110 e 

determino que retire-se de pauta.

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, 24 de novembro de 2017

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1100244 Nr: 10644-37.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GONÇALVES PIMENTEL 

- OAB:11.980/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação dos réus, em 

ação de usucapião proposta por Madalena da Silva Neto.

Decido.

Considerando a Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para 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.

As ações de usucapião são de natureza petitória e não se confundem 

com as ações de competência deste juízo.

Desta forma determino a redistribuição desta missiva para uma das varas 

cíveis desta comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1122896 Nr: 20018-77.2016.811.0041

 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: ARLY EDSON DOMINGOS BRIANEZE, ONIVALDO 

BUDNY, RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO 

FLOR DA MATA, E OUTROS, UNIÃO DAS TRABALHADORAS E 

TRABALHADORES CHACAREIROS SÃO RAIMUNDO DO MORO DE SÃO 

JERONIMO-COMUNIDADE SANTA LUZIA ESTRADA PONTE DE 

FERRO-FLOR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10201/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a decisão de fls. 42/43, não foi 

devidamente cumprida, uma vez que não constam nos autos a remessa à 

Defensoria Pública para apresentação de defesa dos réus citados por 

edital.

Desta forma, remeta-se os autos à Defensoria Pública, com urgência, para 

dar completo cumprimento à decisão supramencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1125877 Nr: 21294-46.2016.811.0041

 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: MARIA LAUDENICE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDES DE ARAUJO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse formulado por MARIA LAUDENICE DOS SANTOS 

contra ELDES DE ARAUJO LEITE, do lote urbano localizado na Rua C, 

número 249, Bairro Jardim 8 de Abril, nesta Capital, nos termos do art. 487, 

I, 560 e 561 do CPC, ratificando a liminar concedida em audiência (fls. 

53/53verso).Condeno o réu 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.Publico e 

intimo neste ato, via DJE, a autora, da presente decisão. Preclusa a via 

recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos registro 

cartorários e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167907 Nr: 39226-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA, AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, JOSE DERLI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEMES DE PAULA, MARIA DE 

LURDES, EMIDIO ANTONIO DE SOUZA, GONÇALINA FERREIRA DA SILVA, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

DEMAIS POSSEIROS, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL 

(AMPLA), ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - ACDHAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739, 

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB:13752, 

DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145, HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893, RAYSSA MORGANA 

SANTOS SILVA - OAB:OAB 21.510, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084

 - Da mesma forma, designo audiência de tentativa de conciliação às 

13h15min, do dia 05 de Fevereiro, INTIMANDO as partes através dos seus 

advogados.- Para a audiência e para a inspeção judicial, deverá ser 

intimado o INTERMAT.- Determino, ainda, que seja oficiado ao referido 

órgão a fim de que seja informado a este juízo a real situação fundiária do 

imóvel, bem como de pedido de regularização fundiária requerida em 2010, 

conforme documento juntado nos autos em apenso cód. 1271677, fls. 05 e 

46.- COMUNIQUE-SE imediatamente O COMITE DE ACOMPANHAMENTO de 

CONFLITOS FUNDIÁRIOS DA SUSPENSÃO DA ORDEM, para que 

suspendam o seu cumprimento.- COMUNIQUE-SE por telefone, os 

advogados das partes, intimando-os pelo DJE, posteriormente a fim de que 

inicie a correr o prazo para eventual recurso.- Dê ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública da inspeção e audiência designada.- 

Oficie-se com urgência ao INTERMAT.- Ressalte-se que os réus NÃO 

PODERÃO ampliar a atual ocupação e manter distancia e bem preservadas 

as nascentes existentes na área;CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.Cuiabá, 22 

de janeiro de 2018 (às 20h15min).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1275345 Nr: 64-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OTAVIO JUNQUEIRA FRANCO, JOSÉ FLAVIO 

CELESTINO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR DA SILVA, MAURILIO RIBEIRO DA 

SILVA, JADSON DE SOUZA, ELIVELTON DE SOUZA, JUNIMAR DA SILVA 

OLIVEIRA, ALEANDRO LOPES, ROBERTO APARECIDO URIAS, GEOVANE 

LOPES, JAILSON DOS SANTOS DA SILVA, SAMUEL LOPES, JAIR 

FERNANDES MATHIAS, EDUARDO SILVINO DE SOUZA, ISRAEL ALVES DE 

LIMA, DAVID WESLEY MUNIZ DE FREITAS, REGINALDO GOMES, 

CLAUDINÉIA LOPES, ABADIA TELES DIAS, SOSTENES VIANA LEITE DE 

OLIVEIRA, ELONIRA ROMANA DOS SANTOS, GILBIMAR DA SILVA 

BARROSO, MARCIONE APARECIDO DE SOUZA, ANTONIO JUSTINO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14.428-B, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tudo o que foi acima exposto, não havendo fundamento que 

consubstancie a pretensão dos requeridos e diante da demonstração 

sumária, não exauriente, do cumprimento da função social da propriedade, 

esta analisada também sobre o aspecto de cumprimento da legislação 

ambiental e dos requisitos do artigo 561 do CPC, bem como o perigo 

imediato de perdas irreversíveis e risco de dano à saúde dos próprios 

réus, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE dos requerentes JOSÉ OTÁVIO JUNQUEIRA FRANCO e JOSÉ 

FLÁVIO CELESTINO JÚNIOR sobre a área a Fazenda Apiacás composta 

das áreas da matrícula 1.832, denominada Fazenda Apiacás II A e B, com 

1.931,5903 hectares, e matrícula 1.831, denominada Fazenda Quatro Vó 

composta, localizada no município de Paranaíta/MT, com os limites e 

confrontações devidamente descritos nas matrículas de fls. 55/58 e fls. 

114/117, respectivamente.1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO 

das requerentes na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão 

encaminhando-se por carta precatória para cumprimento 2. OFICIE-SE ao 

COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS encaminhando cópia do 

mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser 

acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à 

identificação da área e de onde encontram-se os réus.3. DETERMINO que 

a parte autora 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 CPC, que 

deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de 

suspensão.4. Cientifique-se o INCRA sobre o conflito instalado no local, 

para, querendo, prestar informações que entender pertinentes. 9. 

EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e 

desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 

(vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa dativa.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028286-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NSW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BARELLI BET OAB - SP346581 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CAMARGO PUPIN (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019662-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (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)

 

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. 10859943 –, 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: 1028305-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/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 
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proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11127169 –, 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: 1026398-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DA COSTA LEITE (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)

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. 10809322 –, 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001005-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001005-07.2018.8.11.0041 

AUTOR: FABIO SILVA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.04.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001003-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACENOR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001003-37.2018.8.11.0041 

AUTOR: ACENOR FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.04.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO PINTO DE AMORIM (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000941-94.2018.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDOMIRO PINTO DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.04.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS JOAO DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000930-65.2018.8.11.0041 

AUTOR: JARBAS JOAO DA COSTA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.04.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000984-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000984-31.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JOAO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente 

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 25.04.2018, às 09:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 06 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE JESUS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001167-02.2018.8.11.0041 

AUTOR: RENATA DE JESUS MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.04.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001164-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANE DE OLIVEIRA FIUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001164-47.2018.8.11.0041 

AUTOR: ERNANE DE OLIVEIRA FIUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.04.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 
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benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROSA 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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001163-62.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ANDREIA ROSA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.04.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELYSTON FERNANDO PEREIRA RIBEIRO (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001116-88.2018.8.11.0041 

AUTOR: WELYSTON FERNANDO PEREIRA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.04.2018, às 09:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001172-24.2018.8.11.0041 

AUTOR: REGINALDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.04.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001173-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS ARRUDA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001173-09.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS ARRUDA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25.04.2018, às 10:15 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 24 de 689



Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001156-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ANDERSON GOMES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR OAB - SP170162 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M V ZAMORA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001156-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: DAVID ANDERSON GOMES LIMA RÉU: M V ZAMORA EIRELI 

Vistos. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para 

o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028110-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028110-90.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA DE FATIMA BARROS RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de Ação Indenizatória de Danos Morais, ajuizada por MARIA DE 

FATIMA BARROS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, ambos 

qualificados nos autos. Designo o dia 03.04.2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA NUNES DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000929-80.2018.8.11.0041 

AUTOR: DAMIANA NUNES DA CRUZ RÉU: AGEMED SAUDE S/A, 

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos. Processo 

distribuído no âmbito do plantão judicial desta Comarca, no qual foi deferida 

a Tutela de Urgência requerida pela parte autora, com a ulterior 

redistribuição para este Juízo (id. 11402784 pág. 01/05). Desta feita, 

designo o dia 03.04.2018, às 12:30 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001283-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001283-08.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.04.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001239-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA TAIS DE ARRUDA (AUTOR)

L. G. D. A. B. (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001239-86.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS GABRIEL DE ARRUDA BRAZ, TAILA TAIS DE ARRUDA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 25.04.2018, às 09:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001222-50.2018.8.11.0041 

AUTOR: WENDER DE SOUZA LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.04.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001217-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

LUCYMARA DE SOUZA AMORIM OAB - 022.535.971-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001217-28.2018.8.11.0041 

AUTOR: HEMERSON AMORIM DE ALMEIDA REPRESENTANTE: LUCYMARA 

DE SOUZA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 25.04.2018, às 

09:45 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 08 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001287-45.2018.8.11.0041

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:

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001287-45.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora 

para que providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001402-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - SP207648 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001402-66.2018.8.11.0041 

AUTOR: AGC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA RÉU: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001339-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO MORO OAB - PR41303 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001339-41.2018.8.11.0041 

EMBARGANTE: DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA 

EMBARGADO: JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME Vistos etc. 

Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001511-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001511-80.2018.8.11.0041 

AUTOR: LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim 

sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento 

das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIVETE FATIMA DA ROSA OLIVEIRA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001447-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: LOIVETE FATIMA DA ROSA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 26.04.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001450-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERCI LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001450-25.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDERCI LEITE DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. Inicialmente, 

retifique a classe processual da missiva. A presente deprecata tramita 

sob a égide da gratuidade, não havendo, assim, incidência do disposto no 

parágrafo único do art. 388 da CNGC. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. Cumpra-se 

na forma deprecada, servindo a presente como mandado. Após, cumprida 

a finalidade, devolva-se a carta precatória ao r. Juízo deprecante, com as 

nossas homenagens. Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038046-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. CASTILHO RESTAURANTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAUANA TOLEDO TOMASINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038046-42.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: F. CASTILHO RESTAURANTE LTDA - EPP EXECUTADO: 

KAUANA TOLEDO TOMASINI Vistos. Emende a parte autora a sua petição 

inicial, deduzindo expressamente a sua causa de pedir em relação ao 

pedido de indenização por danos morais, atribuindo valor a tal pretensão, 

retificando o que foi atribuído à causa, bem como procedendo ao 

recolhimento das custas processuais complementares, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013900-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM GONCALVES DE JESUS PORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766 (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013900-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: MIRIAM GONCALVES DE JESUS PORTES RÉU: BRADESCO VIDA 

E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Traga aos autos a parte ré a guia de depósito 

judicial e o comprovante do seu pagamento, referente aos honorários 

advocatícios, uma vez que o documento de id 11174687 (pág. 1) não 

serve para tanto, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007917-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO DISTRITO JUDICIARI0 DE 

AGUA FRIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007917-54.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ASSIS ALVES DA SILVA REQUERIDO: SERVICO DE 

REGISTRO CIVIL E NOTAS DO DISTRITO JUDICIARI0 DE AGUA FRIA Vistos 

etc. Cumpra-se integralmente o despacho exarado na audiência (id. 

9700647). Após, remetam-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1025599-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL DIAS BETTENCOURT (REQUERIDO)

ROSA MARIA MALACRIDA BETTENCOURT (REQUERIDO)

MANUEL COELHO SIMOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025599-22.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELVIRA BATISTA NUNES REQUERIDO: MANUEL COELHO 

SIMOES, JOSE MANUEL DIAS BETTENCOURT, ROSA MARIA MALACRIDA 

BETTENCOURT Vistos. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de 

Provas ajuizada por ELVIRA BATISTA NUNES em desfavor de MANUEL 

COELHO SIMOES, JOSE MANUEL DIAS BETTENCOURT, ROSA MARIA 

MALACRIDA BETTENCOURT, objetivando a produção de prova pericial 

grafotécnica destinada à comprovação da falsidade da assinatura aposta 

em procuração pública utilizada para representação em escritura pública 

lavrada para formalizar a compra e venda de imóvel pertencente àquela. 

Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte 

autora, nos termos do artigo 98 do NCPC. A respeito da produção 

antecipada de prova, os artigos 381 e 382 do NCPC dispõem que: Art. 381. 

A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja 

fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser 

produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. § 1º. O arrolamento de 

bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade 

apenas a realização de documentação e não a prática de atos de 

apreensão. § 2º. A produção antecipada da prova é da competência do 

juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 

§ 3º. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo 

para a ação que venha a ser proposta. § 4º. O juízo estadual tem 

competência para produção antecipada de prova requerida em face da 

União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na 

localidade, não houver vara federal. § 5º. Aplica-se o disposto nesta 

Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou 

relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que 

exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção. Art. 382. Na petição, 

o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de 

antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais 

a prova há de recair. § 1º. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento 

da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser 

provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2º. O juiz não se 

pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as 

respectivas consequências jurídicas. § 3º. Os interessados poderão 

requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde 

que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta 

acarretar excessiva demora. § 4º. Neste procedimento, não se admitirá 

defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a 

produção da prova pleiteada pelo requerente originário. No que diz 

respeito à exibição de documentos, os artigos 396 e 397 do NCPC dispõem 

que: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa 

que se encontre em seu poder. Art. 397. O pedido formulado pela parte 

conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou 

da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam 

com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda 

o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha 

em poder da parte contrária. Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 

5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação. Já no que tange à prova 

pericial, os artigos 464, 465, §§ 1º, 2º e 3º, 466, §§ 1º e 2º, e 477, § 1º, do 

NCPC, dispõem que: Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria 

ou avaliação. Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da 

perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe 

às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho 

de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, 

se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. § 2o 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta 

de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais. § 3o As partes serão intimadas da 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes 

para os fins do art. 95. Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso. § 1o Os assistentes técnicos são de confiança da parte e 

não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. § 2o O perito deve 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer. No caso dos autos, a produção antecipada de prova 

contempla pedido de exibição de escritura pública de procuração e 

realização de perícia grafotécnica sobre ela, objetivando a aferição de 

possíveis irregularidades na sua lavratura. Entrementes o Serviço Notarial 

que lavrou a procuração em comento trata-se de terceiro, de maneira que 

determino de ofício a sua integração à lide (NCPC, 382, § 1º, e 401). 

Cumpre registrar que, por se tratar de procedimento que tem por escopo 

tão somente a produção de prova para ser eventualmente utilizada em 

uma ação principal de conhecimento, não há caráter cognitivo em torno da 

questão de direito material existente entre as partes. Portanto, não se 

analisam as questões de mérito, devendo a resposta ater-se apenas e tão 

somente aos documentos a serem exibidos e à regularidade da realização 

da perícia. Não obstante a isso, atento, à crítica doutrinária sobre o § 4º do 
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artigo 382 do NCPC, bem como em observância dos direitos e garantias 

fundamentais ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, 

insculpidos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República, 

entendo necessária a prévia citação da parte requerida para apresentar a 

defesa que tiver, frisando-se, no entanto, limitar-se ela às questões 

processuais inerentes ao procedimento de produção antecipada de 

provas. Desta feita, a par das considerações acima e sendo possível 

vislumbrar em análise perfunctória dos autos a presença dos requisitos 

admissionais da produção antecipada de provas, os quais estão sujeitos 

ao crivo do contraditório, CITEM-SE os réus dos termos da presente ação 

para que apresentem a defesa que tiver de aspecto processual acerca do 

pedido de produção antecipada de prova contemplando a exibição de 

documentos e a realização de perícia contábil, bem como intime-se, 

especificamente, o Serviço Notarial de Bom Sucesso, Várzea Grande/MT, 

para que exiba os documentos referentes à escritura pública de 

procuração lavrada à fl. 91 do seu livro 03, querendo, tudo no prazo de 05 

(cinco) dias. Registre-se, ainda, no mandado, que neste procedimento não 

serão admitidos defesa ou recurso quanto ao mérito das questões 

decorrentes da relação de direito material existente entre as partes, e que 

a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para 

a ação que venha a ser eventualmente proposta, bem como a ressalva de 

que os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no 

mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a 

sua produção conjunta acarretar excessiva demora, tudo nos termos dos 

§§ 1º a 4º do artigo 382 do NCPC. A fim de evitar tumulto processual 

desnecessário neste momento, a deliberação acerca da realização da 

prova pericial será feita após a superação da questão em torno da 

exibição de documentos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014706-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAO BING SOLUCOES E TECNOLOGIA S/A. (EMBARGANTE)

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(EMBARGANTE)

H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCHIONI DE FEO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA APARECIDA DOS SANTOS OAB - SP299461 (ADVOGADO)

ROSENEIDE FELIX VIEIRA DOS SANTOS OAB - SP340802 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014706-69.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO 

LTDA, H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA., BAO BING SOLUCOES 

E TECNOLOGIA S/A. EMBARGADO: JOAO MARCHIONI DE FEO Vistos. Os 

executados/embargantes apresentaram na execução em apenso cópia da 

decisão no conflito de competência n° 1009538-15.2017.8.11.0000, que a 

extinguiu e revogou as disposições outrora determinadas (id. 11429180). 

Desta forma, inexistem motivos para se perpetuar a suspensão do 

presente feito, ao que retomo o seu regular andamento. Note-se, ainda, 

que na execução embargada houve reconhecimento de novação da dívida 

executada com relação ao executado/embargante H PRINT REPROGRAFIA 

E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA, com a consequente extinção da 

demanda executiva com relação ao mesmo[1]. Assim sendo, considerando 

o conteúdo da decisão proferida na execução em apenso, bem como o 

determinado pelo parágrafo único do art. 493 do CPC[2], e tendo como 

norte o princípio da não-surpresa estabelecido pelos arts. 9º e 10 do 

CPC/15, digam as partes quanto a eventual extinção do feito com relação à 

executada/embargada H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE 

ESCRITORIO LTDA face à perda superveniente do interesse processual e 

o prosseguimento do feito com relação aos demais 

executados/embargados. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

janeiro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] “A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.” 

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.272.697-DF, j. 02.06.2015, Rel. o Min. LUÍS 

FELIPE SALOMÃO). [2] 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. Parágrafo único. 

Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes 

de decidir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026536-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GOMES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (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: 1013473-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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: 1009772-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (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: 1019150-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENIL ELIZEU DE ARRUDA (AUTOR)

JACKELINE OLIVEIRA ALVES (AUTOR)

CLAUDIA DE MOURA REIS QUEIROZ (AUTOR)
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LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (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: 1026853-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA QUALLIO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

ELIANE REGINA VIVI OAB - 270.213.001-15 (REPRESENTANTE)

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)

 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1024810-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

NELSINA GONCALVES COSTA PINHO (AUTOR)

NATANAEL ANTONIO EVANGELISTA (AUTOR)

NELSINEY MARIA DA COSTA (AUTOR)

VALDINEI GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

PAULO SERGIO GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

EDYLAINY ESTEFANY GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

IVANETE LINA FERREIRA COSTA (AUTOR)

NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENILCE DA SILVA COSTA (RÉU)

 

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: 1030800-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946231 Nr: 58121-27.2014.811.0041

 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: CLEITON CARVALHO BRAIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n. 58121-27.2014.811.0041

Código 9462311

 Vistos.

Considerando que foi realizada a perícia judicial na Central de Conciliação 

da Capital (fl. 263), intimem-se as partes para manifestarem acerca do 

respectivo laudo pericial, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1046492 Nr: 44602-48.2015.811.0041

 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: ADICELIA AZEVEDO SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 ...Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, condeno a parte requerida, ao 

pagamento da diferença na 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 (08.06.2015) 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, § 8°, 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, 17 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 4885 Nr: 10817-57.1999.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, VALDIR 

ACCO, JOSÉ PANKWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B/MT

 Processo 10817-57.1999.811.0041

Código 4885

 Vistos

Oficie-se o juízo deprecado com relação ao andamento da precatória 

2780-18.2016.811.0050, mantendo-se o processo suspenso conforme já 

pedido pelo exequente ate anterior provocação dele.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 891270 Nr: 24054-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELVÉCIO CUNHA COSTA GAROFALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO JOSÉ ROSSI, FLAVIA ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI 

- OAB:14913, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT, NILO 

JOSÉ ROSSI - OAB:108.182/SP

 Proc. 24054-36.2014.811.0041

Código 891270

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 90/91. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

O requerimento do exequente deve atender o art. 524 do NCPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

218, § 3º), acostar aos autos planilha demonstrativa de atualização do seu 

crédito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 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.: 1059554 Nr: 50799-19.2015.811.0041

 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: ANDREIA MORAIS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ANDREIA MORAIS DE LARA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Custas 

processuais pela ré, inclusive honorários periciais, os quais desde já, 

autorizo o levantamento, na hipótese de prévio depósito pela parte 

requerida.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do que preconiza o art. 85, § 2º, considerando, neste aspecto a natureza 

da demanda e a complexidade da causa.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 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.: 1094154 Nr: 8005-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARTILEY DONATO CAMPOS DA FONSECA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

 Processo n. 8005-46.2016.811.0041

Código 1094154

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

79/85 em que a executada Porto Seguros Cia de Seguros Gerais efetuou o 

cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls.90/92).

A credora, intimada, concordou com o valores depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 94)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 6.271,88 (seis mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito 

centavos) (fl. 92).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 94.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 441092 Nr: 17659-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MENDES MARKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A

 Processo n° 17659-67.2010

Código: 441092

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 55, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, se manifestando nos 

autos, no mesmo prazo, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 30 de outubro de 2017.
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Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 719228 Nr: 14907-88.2011.811.0041

 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: DENISE FERNANDES RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

OAB:13241-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 147/150, postulando o 

que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867140 Nr: 7290-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFI COMERCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:89199/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263

 ...Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por reconhecer a perda 

superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse 

processual da autora. Condeno o autor ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com 

espeque no que estabelece o art. 85, § 2º e 6º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de janeiro de 

2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917613 Nr: 41816-65.2014.811.0041

 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: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL SUL INDUSTRIA DE ALIMENTOS, 

CÁSSIA BRANDÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656, NAYARA KAREN DA SILVA SEBA - OAB:15.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA KAREN DA SILVA 

SEBA - OAB:15.509/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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1029817 Nr: 36705-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS FERREIRA

 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

 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 a petição de fls. 252/255, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1175426 Nr: 42259-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MENDES MARKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E 

PENSIONISTAS BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 42259-45.2016.811.0041

 Código n. 1175426

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução em que o pedido de gratuidade de 

justiça foi indeferido pelas razões expostas à fl. 29, oportunidade em que 

foi determinada a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento 

das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do NCPC.

Intimado, a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido para o 

recolhimento das custas, conforme certidão de fl. 30.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, promovendo o devido 

recolhimento das custas processuais, eis que o seu pedido de gratuidade 

de justiça foi indeferido, a parte autora não atendeu à determinação 

judicial.

Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução 

do seu mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso I, do NCPC.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, promovendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1269359 Nr: 27443-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. DE F. VITORIA CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M. ADMINISTRADORA DE BENS PRPOPRIOS 

E PARTICIPAÇÕES SECIETÁRIAS LTDA - ME, BORRACHAS VIPAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 27443-24.2017.811.0041

Código 1269359

Vistos.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

opostos por D. DE F. VITORIA CIA LTDA, em face de A.M. 

ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 

LTDA-ME e BORRACHAS VIPAL S/A.

Inicialmente, proceda a secretaria com o apensamento do presente 

incidente ao feito executivo de n. 11958-28.2010.811.0041, cód. 431853.

Em observância ao artigo 134, § 3º, do CPC/2015, suspendo o trâmite dos 

vertentes autos até o deslinde do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica.

Compulsando detidamente o incidente verifico que houve a baixa/extinção 

da Pessoa Jurídica D. DE F. VITORIA CIA LTDA, ora requerente, no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no dia 16.03.2017, impossibilitando a 

demanda em Juízo.

 Desta feita, intime-se requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

adequar o polo ativo do incidente de acordo com a sua pretensão.

Decorrido prazo, remetam-me o incidente concluso.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 142235 Nr: 26693-13.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÉRCIO SOARES DA SILVA, LEONIRA APARECIDA DA 

SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IRAMAR 

SOUZA LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:18.868, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, PAULO DE BRITO CÂNDIDO 

- OAB:2.802/MT

 Processo n. 605/2008 (Código 142235)

 Vistos.

O requerente pretende a citação por hora certa dos executados JOÃO 

ROBERTO DE OLIVEIRA E IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA, sob a 

alegação que as diversas tentativas restaram infrutíferas em razão da 

desídia dos executados, que estariam obstruindo a prestação jurisdicional.

Contudo verifica-se pelo teor da certidão do oficial de justiça de fls. 311, 

que não ficou demostrado que os executados estejam se ocultando 

intencionalmente.

Assim, determino que proceda-se o desentranhamento do mandado de fl. 

310 para nova diligência, contudo deverá o Sr. Oficial de Justiça cumprir a 

citação observando o que se estabelece os art. 252 e 253 do NCP:

“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.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a 

funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, 

independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à 

residência do citando a fim de realizar a diligência.” (grifo nosso)

Devendo, no caso supra, a Gestora Judicial atentar-se ao disposto no art. 

254 do CPC:

“Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de 

secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 

(dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, 

telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.” 

(grifo nosso)

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 377234 Nr: 13360-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA APARECIDA LOPES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:JACIARA

 Código 377234

Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Tork Sul 

Comércio de Peças e Máquinas LTDA em desfavor de Cristina Aparecida 

Lopes, todos devidamente qualificados nos autos.

 Certificado que a parte autora embora devidamente intimada, via DJE, para 

dar prosseguimento ao feito, deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação (fls. 76), foi determinada a intimação pessoal da parte autora 

para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

ao que foi expedido AR.

Foi expedida carta de intimação da parte autora para que desse 

andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo, contudo, constou da correspondência a 

observação "mudou-se" (fls. 80).

É o relatório. Decido.

O Poder Judiciário é comumente criticado por sua morosidade. Contudo, é 

certo que atualmente existe uma judicialização de praticamente tudo. Não 

há como conviver com a beligerância. Há necessidade de construirmos 

uma sociedade na qual a busca pelo Poder Judiciário ocorra em situações 

nas quais existe efetiva resistência à pretensão do cidadão, sob pena do 

Judiciário se tornar verdadeiro gestor dos mais diversos segmentos 

sociais.

Além do excesso de demandas, várias ações são ajuizadas sem que as 

partes estejam efetivamente preocupadas com o regular impulso, 

simplesmente as abandonando. O Poder Judiciário não pode se portar 

como uma “mãe”. As partes necessitam ser diligentes.

 Infelizmente são situações como a relatada nesta oportunidade que criam 

um volume desnecessário de demandas no Poder Judiciário, impedindo 

que se priorize as demandas que efetivamente necessitam de um olhar 

mais cuidadoso.

O art. 485 do CPC estabelece a possibilidade de extinção do processo 

quando a parte não promove os atos e as diligências que lhe incumbir, e 

restar caracterizado que o autor abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias (inciso III), como é a hipótese dos autos.

No caso em análise, após a regular intimação do advogado, foi ordenada, 

prévia e prudentemente, a intimação da parte exequente, para 

manifestar-se nos autos, em respeito ao comando do § Io do artigo 485 do 

novo Código de Processo Civil.

 Não obstante, o AR retornou com a anotação de endereço não existe o 

número. Este fato, porém, não obsta a extinção do feito, tendo em vista 

que a carta de intimação foi corretamente enviada para o endereço 

declinado na inicial.

Ou seja, foi dada plena oportunidade à parte exequente para que o 

processo não tivesse um fim por ela indesejado (extinção), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse na ação.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, 

na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do CPC.
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Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao 

comportamento desidioso da própria parte requerente, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, 

considerando que não houve resistência à lide.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da 

CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 407266 Nr: 39434-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DE FREITAS QUEIROZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Desta feita, não conheço da contestação por negativa geral de fls. 98-99, 

por completa ausência de interesse da parte executada, consubstanciada 

no aspecto da inadequação da via utilizada.Assim, manifeste-se a parte 

exequente, acostando demonstrativo discriminado e atualizado do seu 

crédito aos autos e requerendo o que entender de direito, dando-se 

regular prosseguimento ao feito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se, a DPE, pessoalmente. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741713 Nr: 38555-97.2011.811.0041

 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: 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862, MARTINIANO 

PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269/MT, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6.610/MT

 (...) rejeito a preliminar de nulidade da citação editalícia invocada pelo 

curador especial (...) acolho a preliminar de ilegitimidade e julgo extinto o 

feito com relação ao requerido Luiz Gresselle, na forma do que estabelece 

o art. 485, VI do CPC, ao que condeno o requerente ao pagamento de 

custas relativos ao aludido requerido, bem como ao pagamento de 

honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 

Proceda-se as anotações pertinentes no sistema APOLO, excluindo-se o 

requerido do polo passivo da presente demanda. Concernente aos pontos 

controvertidos, resta fixar: a) houve alguma relação que justificasse a 

entrega do veículo do autor ao requerido Luiz Carlos (BOSCO); b) Houve 

utilização de procuração falsa pelo requerido Jerônimo Antônio Rosa para 

a transferência do veículo? C) Os requeridos danificaram o veículo? d) 

Existe dano material ou lucro cessante a ser ressarcido? E) Há dano moral 

a ser ressarcido? Com relação às provas úteis ao processo, defiro a 

produção da provas pleiteadas pelo requerente, ou seja Depoimento 

pessoal do requerido Jerônimo Antônio Rosa e prova testemunhal. (...) 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27.03.2018 às 

14:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC. Cumpra-se, com 

urgência por se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ. Cuiabá, 

19 de janeiro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 800750 Nr: 7174-03.2013.811.0041

 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: KARINA SANTOS QUEIROZ

 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

 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. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807691 Nr: 14145-04.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE XAVIER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEONORA MARIA BARROS 

GONÇALVES - OAB:12578, MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 301.700, Patricia Medeiros Arias - OAB:259.885OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento do valor referente aos exames laboratoriais de fl. 

121, consoante despacho fl. 227. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813523 Nr: 19995-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS PAX TRANSPORTADORA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6848, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144

 Vistos.

Desentranhem-se a petição inicial da ação de embargos à execução de 

fls. 156-181 e a impugnação de fls. 183-187, remetendo-as à distribuição.

Sem prejuízo, dê a parte exequente regular ao feito, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815744 Nr: 22197-86.2013.811.0041

 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: MARCOS BARROS VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARCELINA FERREIRA, ODILIO VICENTE 

FERREIRA, GIOVANNI BISPO, LUCIMAR DUARTE DOS SANTOS, LUIS 

EVALDO VILAS BOAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIOVANNI BISPO, brasileiro(a), 

casado(a), atualmente em local incerto e não sabido LUCIMAR DUARTE 

DOS SANTOS, Cpf: 01431546135, Rg: 16009525, brasileiro(a), do lar e 

atualmente em local incerto e não sabido LUIS EVALDO VILAS BOAS, 

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 requerente em 06/07/2012, firmou um contrato 

particular de compra e venda com AURELIANO DA GUIA E OLIVEIRA e 

LUZIA DOS REIS OLIVEIRA, ocasião em que adquiriu o imóvel localizado na 

Rua Itaipú, Quadra 12, nº 07, Bairro Jardim Novo Horizonte, Cuiabá-MT, 

com área de 289,42 m2 (duzentos e oitenta e nove metros quadrados e 

quarenta e dois centímetros quadrados). O autor pagou a quantia de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). Há mais de 01 (um) ano o autor é possuidor 

de boa-fé, pagando, desde então, todas as taxas e impostosincidentes 

sobre o imóvel, além de haver realizado benfeitorias. O autor adquiriu a 

posse do antigo proprietário que já estava na posse mansa e pacífica do 

imóvel desde o ano de 1997, oriundo de compra e venda de imóvel de 

DOMINGOS LEITE, que adquiriu o imóvel de DONIZETE FERNANDES em 

1996, que por sua vez adquiriu o imóvel de ROSA MARCELINA FERREIRA, 

em 01/02/1990, de modo que a posse adquirida transpassa mais de 23 

(vinte e três) anos. Diante do exposto requer: A) A citação dos requeridos 

para, querendo, apresentem resposta a presente ação, sob pena de 

revelia: B) A citação dos confinantes, para, querendo, manifestarem-se 

nos autos; C) A intimação da Faz\enda Pública da União, do Estado e do 

Município, nos termos da lei; D) A procedência do pedido, para o fim de ser 

declarada a propriedade do requerente, outorgando-lhe o domínio e, após 

as formalidades de estilo, a expedição de mandado determinando a 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, com a 

consequente condenação dos requeridos nos ônus da sucumbência.

Despacho/Decisão: Código 815744Vistos Defiro a citação dos confinantes 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias.Certifique se houve manifestação 

de interesse na demanda pela Fazenda Pública Municipal.Transcorrido o 

prazo, digam as partes no interesse de produção de outras provas além 

daquelas já existentes nos autos em 10 (dez) dias.Após, venham-me os 

autos conclusos.Às providências. Cumpra-se com urgência por se tratar 

de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 16 de janeiro de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 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, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884691 Nr: 19640-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI VEÍCULOS LTDA, LAND ROVER 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÁRCIO JOSÉ DA MOTA - 

OAB:67.669/SP, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, INALDO 

BEZERRA SILVA JÚNIOR - OAB:132.994/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, João Humberto Martorelli - OAB:241.953, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, Socorro Maia Gomes - 

OAB:21.449 OAB/PE, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:OAB/MT 12.815

 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, via DJE, para se manifestarem sobre a 

petição do perito, no prazo de 05 (cinco) dias, postulando o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905698 Nr: 34022-90.2014.811.0041

 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: JOSÉ APARECIDO DA SILVA FERIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932876 Nr: 50871-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939605 Nr: 54395-45.2014.811.0041

 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: LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, 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. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 
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frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1017074 Nr: 30608-50.2015.811.0041

 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: WESLEY LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ...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$ 1.927,98 (hum mi, 

novecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(06.12.2013) 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, 22 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033192 Nr: 38201-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FELIPHE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ANTONIO FEÇIPHE DA SILVA em face de TOKIO MARINE SEGURADORA 

S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com incidência 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Custas processuais 

pela ré, inclusive honorários periciais, os quais desde já, autorizo o 

levantamento, na hipótese de prévio depósito pela parte 

requerida.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do que preconiza o art. 85, § 2º, considerando, neste aspecto a natureza 

da demanda e a complexidade da causa.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 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.: 1167944 Nr: 39250-75.2016.811.0041

 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: MARCONDES BARBOSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ...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 (08.09.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 22 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.: 1233062 Nr: 15910-68.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO FERNANDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 15910-68.2017.811.0041

Código 1233062

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 distribuição da presente deprecata 

a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça acostada no interior da contracapa, 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.

Junte-se a certidão do Sr. Oficial de Justiça que se encontra na 

contracapa da presente Carta.

 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.: 8542 Nr: 768-20.2000.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Terezinha Fontes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2.731/MT, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUZA - 

OAB:3.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da própria parte requerente, 

aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio 

da causalidade, condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, considerando que não houve resistência à lide.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 18160 Nr: 2714-90.2001.811.0041

 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): CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004

 ...Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da própria parte requerente, 

aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio 

da causalidade, condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, considerando que não houve resistência à lide.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 94369 Nr: 11381-31.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMI ADMINISTRADORA DE PLANOS DE 

SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

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

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Vistos.

Desentranhem-se o petitório de fls. 269-306, de desconsideração da 

personalidade jurídica da parte executada, devendo a parte exequente 

proceder a sua retirada e distribuição como incidente, na forma dos 

artigos 133 a 137 do NCPC.

Sem prejuízo, dê a parte exequente regular prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, querendo no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 117089 Nr: 6177-69.2003.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE, MARYLINA 

RODRIGUES BRIANEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOMINGOS DA COSTA MONTEIRO, 

MATHILDES DA COSTA SANTOS, SEBASTIANA DA COSTA MONTEIRO, 

ESPOLIO DE FLAVIO INACIO DA COSTA MONTEIRO, MIGUEL DA COSTA 

MONTEIRO, MARIA EFIGÊNIA DA COSTA MONTEIRO, FENAM ENGENHARIA 

S/A, INACIO DA COSTA MONTEIRO, ANTONIO TENUTA, FERNANDO DE 

MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR D. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo as partes 

serem intimadas na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) dias, 

para manifestar sobre o ofício de fls. 325/476, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 158852 Nr: 11070-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES, MIRIAM 

GLÓRIA SALAS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15398, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - 

OAB:4.656/MT, PAULO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13.930, THIAGO 

RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, EURICO DE CARVALHO - OAB:1.075-A/MT, OMAR 

KHALIL - OAB:11.682/MT, VICENTE FERREIRA GOMES - OAB:1926-A, 

WILLIAN KHALIL - OAB:OABMT 6.487

 Vistos.

HOMOLOGO o valor atribuído ao imóvel penhorado nos autos, no laudo de 

avaliação de fls. 516-529, mormente diante da concordância tácita das 

partes.

Manifeste-se a parte exequente, dando-se regular prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 321536 Nr: 23246-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA JARLY NUNES MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS, JULIANO TANNUS - OAB:10292/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, 

na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do CPC.Considerando 

que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao 

comportamento desidioso da própria parte requerente, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, considerando que não houve resistência à lide.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de novembro de 2017.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 757218 Nr: 9379-39.2012.811.0041

 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: MARGARETH DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIETE DA SILVA LEITE, IVANETE DA SILVA 

LEITE, SUMIHANA LEITE MATOS DIAS, ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 5.362, ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 5362, MONICA PRETEL FEITOSA - 

OAB:OAB/MT 13368

 Ante todo o exposto, reconheço a incidência da prescrição, 

operacionalizada pelo § 3º, V do art. 206 do CC, ao que JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do que 

estabelece o art. 487, II do CPC. Condeno a autora ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º e 6º do CPC, ao 

que suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a 

impossibilidade do autor em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei nº 
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1.060, de 05.2.50.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no 

art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 22 de janeiro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 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:

 Desta feita, não conheço da contestação por negativa geral de fls. 90-91, 

por completa ausência de interesse da parte executada, consubstanciada 

no aspecto da inadequação da via utilizada.Assim, manifeste-se a parte 

exequente, acostando demonstrativo discriminado e atualizado do seu 

crédito aos autos e requerendo o que entender de direito, dando-se 

regular prosseguimento ao feito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se, a DPE, pessoalmente. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768904 Nr: 21833-51.2012.811.0041

 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: LAURA DE ARAUJO E SILVA PEDERSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DA ROCHA, SAYD NEIA - 

COMERCIO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, SALIM KAMEL 

ABOURAHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmindo Francisco Ferreira 

- OAB:OAB/MT 13309, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK - 

OAB:6069/MT, JÚLIO CÉSAR LOPES DA SILVA - OAB:15348

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida, por seu advogado, 

do despacho a seguir transcrito:

"Vistos. Em primeiro lugar, intime-se os requeridos para que 

manifestem-se, em 05 (cinco) dias, quanto a desistência parcial dos 

pleitos formulados pela autora na inicial e quanto a produção da prova 

pericial. O feito já encontra-se saneado (fls. 226/227), ao que apenas a 

autora pugnou e especificou as provas que pretendia produzir, após a 

determinação de fl. 222. Assim sendo, tendo em vista a manifestação de 

fls. 263/264, designo, desde já, o dia 22.03.2018 às 14:00, para realização 

da audiência de instrução e julgamento visando produzir a prova 

testemunhal pleiteada pela autora. Outrossim, o rol das testemunhas já não 

existe nos autos (fl. 223/224, cabendo aos procuradores da parte 

informar ou intimar a testemunhas arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do 

que preconiza o art. 455 do CPC. Nesse aspecto, deve o causídico 

proceder a intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º do art. 455, CPC), 

ressalvando que a inércia na realização da intimação importa em 

desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, CPC). Às 

providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso 

na Meta 02/2018-CNJ."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 780136 Nr: 33658-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAN MARTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON SILVEIRA JUNIOR - 

OAB:50.363

 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.: 803823 Nr: 10281-55.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLLINY TRANSPORTES LTDA, MARCIO DIVINO 

PARREIRA EREGIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Siqueira 

Castro - OAB:15.103-A, Eládio Miranda Lima - OAB:86.235/RJ

 (...) Portanto, constata-se que a pretensão do embargante é rever a 

matéria decidida.ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de 

declaração para rejeitá-lo.Com relação ao pedido de ajuste na decisão 

saneadora, formulado através da petição de fls. 127/128, é certo que tal 

possibilidade encontra previsão no § 1º do art. 357 do CPC e o pleito foi 

formulado de modo tempestivo.Face aos esclarecimentos do requerente, 

defiro a produção da prova testemunhal pleiteada pelo autor.a.Determino 

que o rol de testemunha seja depositado em Juízo, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo aos procuradores das 

partes informar ou intimar a testemunhas arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação deste juízo, na 

forma do que preconiza o art. 455 do CPC. b.Nesse aspecto, devem os 

causídicos proceder a intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência a ser designada, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º 

do art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03.04.2018 

às 14:00 horas.Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar 

de processo inserido na Meta 2/2018-CNJ.Cuiabá, 22 de janeiro de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818487 Nr: 24827-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO FERNANDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS SPE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA 

PINTO - OAB:11974-B, MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - 

OAB:14599-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.614/O, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, Eliezer da Silva Leite - OAB:6384-B/MT, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LUDMILA BEATRIZ 

PINTO DE MIRANDA - OAB:15.012-A/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 550-551, de expedição de certidão para fins de 

habilitação do crédito exequendo junto à recuperação judicial da 

executada.

Após, aguarde-se suspenso conforme determinado à fl. 549.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827127 Nr: 33015-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: ANADIRCE MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMEL NAUFAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA BELCHIOR - 

OAB:17322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Posto isso JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na ação de 

Usucapião Ordinário promovido por ANADIRCE MARIA DA COSTA em 

desfavor de CHEMEL NAUFAL e, por conseguinte, extinto a ação, com 

julgamento de mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, 

§§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil de 2015.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do 

CPC/2015.P.R.I. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Cumpra-se.Cuiabá, 19 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.: 855517 Nr: 57946-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIS MALHEIROS DE ALCÂNTARA, CIRCE 

BENEDITA MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO EDSON CACHO, AURELIO PEREIRA 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945 MT

 determino a intimação, naqueles autos da parte devedora (nos termos do 

artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868713 Nr: 8527-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUARTE AMORIM E ALMEIDA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 868713

Vistos.

Certifique se houve ou não devolução do mandado cujo devolução foi 

determinada com urgência e que encontra-se com a Oficial de Justiça 

desde 03.03.2017 para cumprimento.

Na hipótese do aludido mandado não ter sido devolvido, remeta-se cópia 

dos documentos pertinentes à Diretoria do Foro para instauração do 

pertinente procedimento administrativa contra a Oficiala de Justiça por 

violação ao disposto no parágrafo único do art. 651 e art. 655, III da CNGC.

Saliento, que na hipótese, ainda, de ser constatada a não devolução do 

mandado, é certo que o art. 658 da CNGC estabelece a seguinte redação:

“Art. 658. O descumprimento injustificado da obrigação disposta no art. 

655, III, da CNGC, além da necessária apuração da responsabilidade 

funcional do meirinho, acarretará a sua automática exclusão da 

participação da distribuição de novos feitos, mediante comunicação dos 

fatos que o gestor judiciário ou o Chefe da Divisão da Central de 

Mandados, conforme o caso, fará ao Cartório Distribuidor, sob pena de 

incorrer em falta funcional grave.”

Desta forma, não havendo a aludida devolução, além da remessa de cópia 

dos documentos pertinentes à Diretoria do Fofo comunique-se a gestora 

da Central de Mandados para a adoção das providências estabelecidas no 

art. 658 e §§ da CNGC.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

inserido na Meta 2/2018-CNJ.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888473 Nr: 22225-20.2014.811.0041

 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 ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes serem intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com o Dr. Ernani Castrillon.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h30min (por ordem de chegada).

Local: Av. Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º andar, 

Cuiabá – MT. Tel: 2127-8657 – (com Dr. Ernani Castrillon).

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901647 Nr: 31070-41.2014.811.0041

 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: JORGE FESTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ...Diante do exposto, nos termos do art. 4878, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordias, para condenar o réu 

ao pagamento de indenização título de dano moral no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) ao autor, 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).Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos com anotações e baixas de 

estilo, caso nada seja requerido no prazo subsequente de 10 (dez) 

dias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de janeiro 

de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902349 Nr: 31590-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA DIAS DE MOURA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OACY AMERICANA DAS NEVES 

MULLER, ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, ANALZITA 

DAS NENVES MULLER, FENELON MÜLLER NETO, ANTONIO GABRIEL DAS 

NEVES MULLER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar a juntada aos autos dos seguintes documentos exigidos pela 

Fazenda Pública da União às fls. 199/200: I-)Mapa e Memorial Descritivo, 

com Coordenadas Geográficas; II-) ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) do responsável técnico e III-) Cópia da Matrícula Atualizada do 

Imóvel Usucapido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907082 Nr: 34961-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR LINO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, GABRIELA FERNANDES CAMPOS - OAB:17161/O, JULIANA 

GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nestes autos 

para:A)Condenar o banco réu a restituir em dobro ao autor os valores 

indevidamente debitados de sua conta corrente que totalizam a quantia de 

R$4.165,80 (quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta 

centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir de cada um dos efetivos desembolsos, 

ressalvando a possibilidade de desconto dos valores estornados 

anteriormente;B)Condenar o banco réu a pagar aos autores indenização 

por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.Condeno o banco réu ao pagamento das custas processuais e 

honorário advocatício, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, do 

NCPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos, caso nada seja requerido, com as anotações e 

baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

24 de janeiro de 2017.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911342 Nr: 37736-58.2014.811.0041

 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: JUVENAL PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/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 da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 06/03/2018

Horário: 09h00min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917435 Nr: 41696-22.2014.811.0041

 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: CHARLES BILL DE OLIVEIRA LOBO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924526 Nr: 46174-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO RODRIGUES DO AMARAL

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928162 Nr: 48319-05.2014.811.0041

 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: IRACI FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

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 
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laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022059 Nr: 32948-64.2015.811.0041

 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: ANTONIO PERES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA 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

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ANTONIO PERES COUTINHO em face de TOKIO MARINE SEGURADORA 

S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com incidência 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Custas processuais 

pela ré, inclusive honorários periciais, os quais desde já, autorizo o 

levantamento, na hipótese de prévio depósito pela parte 

requerida.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do que preconiza o art. 85, § 2º, considerando, neste aspecto a natureza 

da demanda e a complexidade da causa.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 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.: 1027820 Nr: 35725-22.2015.811.0041

 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: ANTONIO LUIS SOUSA EVANGELISTA

 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/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 27/03/2018

Horário: 10h15min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1038329 Nr: 40731-10.2015.811.0041

 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: WANDERLEY SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR

 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

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

WANDERLEY SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Custas 

processuais pela ré, inclusive honorários periciais, os quais desde já, 

autorizo o levantamento, na hipótese de prévio depósito pela parte 

requerida.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do que preconiza o art. 85, § 2º, considerando, neste aspecto a natureza 

da demanda e a complexidade da causa.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 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.: 1047106 Nr: 44939-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTORS COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19.505, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:OAB-MT 

17688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8.312, SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 10 (dez) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076764 Nr: 58456-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Dionísio Neves de Souza 

Filho - OAB:OAB/MT 3.646, Dr.ª Tânia Maria Souza Santos Ferreira - 

OAB/MT 3.926 - OAB:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos desta ação, foi possível constatar ter 

sido o processo distribuído originariamente em 08/01/2016 para 11ª Vara 

Cível da Capital, despachado em 20/1/2016 e determinada 

supervenientemente em 24/04/2017 a sua redistribuição para este Juízo 

da 03ª Vara Cível, por ser, em tese, conexo com os autos do processo n. 

1076760, o qual por ter sido aqui distribuído em 08/01/2016 e despachado 

em 11/1/2016, estabeleceria a prevenção deste Juízo, nos termos do 

artigo 106 do então vigente CPC/73.

Entrementes, este Juízo, no qual tramitam outras 04 (quatro) ações 

semelhantes, não vislumbrou na apreciação destas a existência de 

conexão quer seja entre elas em si mesmo consideradas ou com 

quaisquer das demais outras 29 (vinte e nove) ações da mesma espécie 

existente entre as partes e distribuídas por sorteio aos vários juízos cíveis 

da capital, a saber, os da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e até mesmo da 11ª 

vara, por tratarem de cobrança de taxas condominiais de lotes de terrenos 

distintos e individualizados, mesmo que adquiridos em um único negócio 

jurídico que não é o que consubstancia a questão jurídica neles em 

discussão.

Não obstante a isso, ainda que este Juízo reconhecesse a existência de 

conexão entre as citadas ações, este Juízo não seria o prevento e sim o 

próprio Juízo da 11ª Vara Cível, porquanto, das 03 (três) ações que por lá 

trâmita, tem-se especialmente a de processo n. 50051-84.2015.811.0041 - 

1058009, distribuída em 26/10/2015 e despachada em 03/12/2015, fato 
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que estabelece a sua prevenção para a apreciação e julgamento desta 

ação e de todas as demais que com ela seriam conexas.

Diante do exposto, determino a redistribuição deste feito devolta ao Juízo 

da 11ª Vara Cível, seja pelo fato de ser aquele para o qual foi distribuído 

originariamente por sorteio ou quer pelo fato de nele tramitar ação 

semelhante existente entre as partes que estabelece a sua prevenção 

caso entenda perempetriamente pela existência de conexão entre citadas 

ações (processo n. 1058009).

Às providências. Redistribua-se. 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

 Vistos.

Processo ajuizado sob a égide no Novo Código de Processo Civil, tendo 

sido regularmente realizada a audiência prevista do seu artigo 334, de 

maneira que o eventual interesse das partes em realizar autocomposição 

em nova audiência de conciliação deverá ser deduzido de forma objetiva 

com a apresentação de uma proposta de acordo em termos concretos.

Certifique-se o decurso de prazo para a parte autora especificar as 

provas que pretende produzir.

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.: 1141220 Nr: 27934-65.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON DOS SANTOS BORTOLON, GLAUCIA 

DOS SANTOS BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:82.357 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 27934-65.2016.811.0041

Código 1141220

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 distribuição da presente deprecata 

a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, que a intimação não foi aperfeiçoada (fl.09).

Desta feita, informe o Juízo deprecado para, querendo, manifestar acerca 

da diligência negativa no prazo de 05 (cinco) dias, facultando a inércia em 

caso de devolução da missiva.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2.018..

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1262688 Nr: 25317-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCULOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 o Processo n. 25317-98.2017.811.0041

Código 1262688

Vistos.

Trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade 

Jurídica opostos por RURAL CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS 

LTDA, em face de CRESPANI & SUCULOTTI LTDA.

Inicialmente, proceda a secretaria com o apensamento do presente 

incidente ao feito executivo de n. 10496-85.2000.811.0041, cód. 9717.

Em observância ao artigo 134, § 3º, do CPC/2015, suspendo o trâmite dos 

vertentes autos até o deslinde do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica.

Compulsando detidamente o incidente verifico que a Pessoa Jurídica 

apresentada no polo passivo corresponde à mesma pessoa Jurídica 

executada na ação principal.

Desta feita, intime-se requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

adequar o polo passivo do incidente de acordo com a sua pretensão.

Decorrido prazo, remetam-me o incidente concluso.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Cuiabá, 16 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.: 1272290 Nr: 28405-47.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA ALVES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO PINHEIRO GANDRA, FLORINDO 

PILHALARME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE TRES 

LAGOAS - MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 28405-47.2017.811.0041

Código 1272290

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.

A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo.

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

Após, cumprida a finalidade, devolva-se a carta precatória ao r. Juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cuiabá, 17 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.: 7236 Nr: 11394-35.1999.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GLOBO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRIMOALDO ROBERTO DE 

RESENDE - OAB:1424/A

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

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

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

371,30 (trezentos e setenta e um reais e trinta centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 24831 Nr: 12845-27.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY MARA BORGES SANTOS-ME (TURINHA 

DO BARULHO), TEREZINHA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JÚLIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787

 No caso dos autos, da análise dos documentos que instruíram a 

manifestação da coexecutada, não foi possível constatar que o valor 

constrito é realmente fruto dos seus proventos de aposentadoria, uma vez 

que, embora tenha comprovado ser beneficiária junto ao INSS e possuir 

conta salário no Itaú (fl. 196), não demonstrou que o valor constrito tenha 

recaído efetivamente sobre o seu benefício previdenciário, nem 

comprovou ter sido ele penhorado em sua conta poupança, tampouco que 

o tenha sido dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, 

estabelecido como impenhorável, ao passo que é possível a penhora de 

valor em conta poupança quando o saldo extrapolar o referido limite, 

conforme exegese do inciso X do artigo 833 do NCPC. Diante do exposto, 

rejeito a manifestação da coexecutada, mantendo a penhora do valor 

penhorado em seu nome. Manifeste-se a parte exequente, requerendo o 

que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 18144-48.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME ARAPUTANGA S/A, JOSÉ ALMIRO 

BIHL, Alexandre Simioni, REINALDO SILVEIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT, Reinaldo Silveira Bueno - OAB:16392/GO, 

ROSANGELA MARIA DE PAULA - OAB:15000-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO SILVEIRA BUENO - 

OAB:3347-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 175 - 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 76616 Nr: 7412-08.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTECONSTRO-CONSTRUTORA DE REDES 

ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

1140/1142. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 83656 Nr: 3816-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFFONESCA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Consigno que a executada/agravante cumpriu intempestivamente com o 

disposto no § 2º do artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil.

A informação acima foi devidamente prestada ao relator do Agravo de 

Instrumento n. 1013374-93.2017.8.11.0000, em trâmite perante a Terceira 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do Ofício n. 004/2018/GAB, expedido nesta data.

Ademais, proceda a parte exequente a aposição da sua assinatura no 

petitório apócrifo de fls. 785-786.

Sem prejuízo, determino à Secretaria deste Juízo que leve imediatamente a 

efeito a determinação contida no despacho de fl. 766, reiterada na decisão 

de fls. 777-779, expedindo o competente ofício à SINFRA - Secretaria de 

Estado de Infraestrutura e Logística para que proceda o bloqueio também 

no CNPJ n. 42.592.071/0001-70, inclusive, elevando o respectivo valor de 

R$ 794.033,97 para R$ 995.240,04, colocando-o à disposição deste Juízo 

tão logo seja possível.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 94859 Nr: 1951-94.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÁCIO DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO ACÁCIO SOBRAL, GERVÁSIO JOSÉ 

DA SILVA, NEUSA RIBEIRO DE ALENCAR SILVA, MARIA DAS DORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 128088 Nr: 15490-54.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ADRIENE, SOL BUS TRANSPORTES 

URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO V. BARBOSA 

DOS ANJOS - OAB:7500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERTE SANTANA - 

OAB:4227/MT, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425, PEDRO 

MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT, VIVIANE ROSARITA ROCHA 

CONTE - OAB:8885

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 179292 Nr: 26606-23.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: HILDO BENEDITO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINO PRISCO DA SILVA, SANENG 

SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA., FRANCISCA BENTA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302-MT, FRANCISCO FLAMARION 

PINHEIRO JÚNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 303-304, de expedição de mandado de penhora e 

avaliação e de levantamento do valor penhorado através do sistema 

Bacenjud às fls. 300-301.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 251920 Nr: 18029-85.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA, ESPÓLIO DE JONIZE MARIA 

DA CUNHA CINTRA, JOICY DANIELLE GONÇALVES CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO NOVELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175, Lucivaldo Alves Meneses - OAB:4271, LUCIVALDO 

ALVES MENEZES - OAB:4271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 273175 Nr: 3751-45.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARROCERIA CENTRO OESTE LTDA - FACCHINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164/SP, DAGMAR JULIANA 

BERNARDI JACOB - OAB:4684-B/MT, MARCO ANTONIO CAIS - 

OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 288783 Nr: 9379-15.2007.811.0041

 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: MERCÊS PEREIRA DOURADO

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

TRABALHO MÉDICO, EDSON VIRGÍLIO MARTINS, LUCIA HELENA 

BARBOSA MARTINS, ERIK MARTINS, LUDMILLA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Margarete da Graça Blanck 

Miguel Spadoni - OAB:8058/MT

 Ante o exposto, nos molde do art. 297 do CPC que prevê e autoriza o 

magistrado determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória, defiro os pedidos dos itens “d” de fl. 390. 

Expeça-se o necessário.Visando dar prosseguimento ao feito, intime-se a 

perita nomeada para dar início aos trabalhos periciais, apresentando o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.Às providências. Cumpra-se, 

com urgência, por se tratar de processo incluso na Meta 

02/2018-CNJ.Cuiabá, 22 de janeiro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324638 Nr: 25148-63.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETA CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA LTDA

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

16828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Desta feita, não conheço da contestação por negativa geral de fls. 97-98, 

por completa ausência de interesse da parte executada, consubstanciada 

no aspecto da inadequação da via utilizada.Assim, manifeste-se a parte 

exequente, acostando aos autos demonstrativo discriminado e atualizado 

do seu crédito e requerendo o que entender de direito, dando-se regular 

prosseguimento ao feito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se, a DPE, pessoalmente. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 355772 Nr: 26184-09.2008.811.0041

 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: SABINA AUREA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELAINE CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Ante todo o exposto, rejeito e julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

EXORDIAIS, com fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC. Condeno a 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 

2º e 6º do CPC, ao que suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto 

perdurar a impossibilidade do autor em adimpli-las, nos termos do artigo 12 

da Lei nº 1.060, de 05.2.50.Após o trânsito em julgado, observe-se o 

disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de janeiro de 2018Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 369929 Nr: 6441-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILA RIBA DE NEIRA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 401-402 e 

ultimem-se as determinações nela contidas, procedendo à vinculação a 

estes autos dos valores penhorados através do sistema Bacenjud às fls. 

384-386 e o seu levantamento em favor da parte exequente mediante a 

expedição do competente alvará.

Ademais, registro que procedi ao desbloqueio dos valores excedentes, 

cujo bloqueio foi efetuado através do sistema Bacenjud às fls. 242-245, 

inclusive, as realizadas em nome de terceiros, como reconhecido e 

determinado nas decisões de fls. 278 e 379, o que deverá ser comunicado 

ao Banco Bradesco S/A em resposta ao ofício n. 1500598335, de 
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25/1/2016, à fl. 431.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385246 Nr: 20892-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CESAR AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIFFE AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JOSETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:11145/MT

 ...Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da própria parte requerente, 

aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio 

da causalidade, condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, considerando que não houve resistência à lide.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 388337 Nr: 24025-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CEZAR BEZERRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, DOMANI VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR 

- OAB:OAB/MT 12.870, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/MT, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT

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

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

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

1.144,56 (um mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$ 542,78 (quinhentos e quarenta e 

dois reais e setenta e oito centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 572,28 (quinhentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), 

para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 393414 Nr: 28867-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA BATISTA ANGELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)176, tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 434897 Nr: 13795-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA, ANDREIA 

CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL BUFULIN, ORLANDO BUFULIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10.825/MT, Rondon Brasil Viegas - 

OAB:14206-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 288783

Vistos.

Existe informação nos autos de que o requerido Norival Bufulin é falecido 

(fl. 185), ao que foi determinado a juntada da certidão de óbito e a 

regularização do polo passivo (fl. 220).

Chamo o feito à ordem.

Suspendo o andamento do feito até a regularização do polo passivo, 

ANULANDO A CITAÇÃO EDITALÍCIA DO REQUERIDO NORIVAL BUFULIN.

Intime-se o requerente para que proceda a regular substituição 

processual, indicando de modo correto os herdeiros ou o representante 

do espólio do requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 446636 Nr: 20907-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERÇON FONSECA, ANA PAULA ALEXANDRE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., 

TIMOTEO NICACIO GONZALEZ, EUCACIO SOARES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906/MT, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:MT/ 17.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON COSTA PINHEIRO - 

OAB:346617, MARIO APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4652/MT

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, julgo IMPROCEDENTE 

a presente Ação de Usucapião proposta por Laerçon Fonseca e Ana 

Paula Alexandre da Silva , devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, em face de Jardim Mariana Empreendimento LTDA.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, deixando 

de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de resistência 

da requerida.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de janeiro de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 449074 Nr: 22274-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 451271 Nr: 23617-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12.818/MT

 Vistos.

Desentranhem-se a petição inicial da ação de embargos à execução de 

fls. 65-76 e a impugnação de fls. 81-99 remetendo-as à distribuição.

Quanto ao petitório indefiro liminarmente o pedido de reconvenção do 

executado em face da exequente, uma vez que o procedimento executivo 

não comporta tal pretensão reconvencional (REsp n. 1.528.049).

Sem prejuízo, dê a parte exequente regular prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 722993 Nr: 18566-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALEXANDRE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734347 Nr: 30639-12.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENM, PCMDC

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

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

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

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

HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES 

DE AQUINO - OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Código 734347

Vistos

 Expeça-se deprecata com a intenção de ser tentada a citação do 

requerido no endereço de fl. 230.

Intime-se a requerida MAPFRE para que apresente, em 05 (cinco) dias o 

endereço do requerido cadastrado em seus sistemas, se houver 

endereço diverso daqueles cuja citação já foi tentada, expeça-se 

instrumento de citação.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 740839 Nr: 37595-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA LUFT - OAB:, JANAINA 

PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:37.400/RS, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:44096/RS

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado, acrescido das custas processuais.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741427 Nr: 38231-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA PEDROSO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL A. DE M. URBANO - 

OAB:71886, LEONARDO VILELA DE PAULA - OAB:72318, NATÁLIA 

SANTOS ROCHA PEIXOTO DE PAULA LIMA - OAB:152.257, RODRIGO 

RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA - OAB:87.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Trata-se de Ação De Execução de Titulo Extrajudicial promovida por Caixa 

Seguradoras S/A em desfavor de Rita Pedroso de Freitas, onde houve 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (fls.86).

Não houve formalização da citação, de modo que desnecessária a 

manifestação da parte ré quanto ao pleito de desistÊncia.

Assim, homologo por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequencia julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Custas pelo autor (artigo 90, NCPC).

Após transito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745049 Nr: 42159-66.2011.811.0041

 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: VHCD, GIANNE DE LIMA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA, 

AROLDO PEIXOTO DA SILVA, ISA KEILA DO AMARAL V P DA SILVA, 

RENE DIAZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - OAB:13.440/A, 

EVANGELINA APARECIDA BARROS GONÇALVES - OAB:10.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS 

DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15244

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

CGJ/MT, e considerando que a perícia fora agendada para dia não útil, 

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 a Dra. Mairy Noce.

Data: 03/04/2018

Horário: 08h00min

Local: CLÍNICA DA MULHER, sito Rua “G”, nº 10, bairro Miguel Sutil, 

Cuiabá-MT, nas imediações da TV Gazeta, onde verão comparecer a 

requerente e os assistentes técnicos indicados pelas partes. Telefones 

para contato: 3052-3072, 3642-3020 e 9281-3137.

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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 762455 Nr: 14978-56.2012.811.0041

 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: ARNALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA, ROSELI DIAS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos

Face ao fornecimento do CPF da requerida, proceda-se, conforme já 

determinado á fl. 186.

Cumpra-se, com urgência por se tartar de processo incluso na Meta 

2/2018-CNJ.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018

Luiz Octavio O. Saboia de Oliveira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767777 Nr: 20618-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL FRANCISCO DO CARMO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAINA EUNICE CUTTIER DE MEDEIROS, 

ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, ALBINA CUTTIER DE 

MEDEIROS, WEISMULLER FERNANDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT, IZABELLA PATRÍCIA NACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274/O/MT

 Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de nenhum 

vício.Isso porque, a mera contrariedade da conclusão do Juízo com a 

pretensão da parte não configura contradição, considerada esta em seu 

aspecto interno à decisão embargada.Ademais, a sentença consignou 

expressamente o fundamento com base no qual o Juízo extinguia o feito 

ao invés de apenas suspendê-lo.Na verdade, a parte embargante 

pretende a modificação da decisão, sendo a via dos declaratórios 

inadequada para tanto.(...).Assim, os presentes embargos declaratórios 

não comportam acolhimento por não haver no julgado o vício 

suscitado.Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775680 Nr: 28941-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BRUNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - 

OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Apesar dos argumentos expendidos pelo requerente (fl. 121/122), é certo 

que a citação é ato que deve ser realizada com cuidado.

Desta forma, visando afastar eventual nulidade da citação editalícia 

realizada nos autos, expeça-se carta precatória visando a tentativa de 

citação pessoal do requerido no endereço fornecido à fl. 118, 

procedendo-se, ainda, tentativa de citação no endereço fornecido à fl. 90.

Com relação à deprecata, autorizo o requerente a retirar a mesma em 05 

(cinco) dias e a comprovar a regular distribuição, no prazo máximo de 10 

(dez) dias após receber a deprecata.

Caso as tentativas de citação restem infrutíferas, remeta-se os autos ao 

curador especial, conforme já determinado (fl. 107).Ás providências. 

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso na Meta 

02/2018-CNJ.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848224 Nr: 51595-78.2013.811.0041

 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: ADELIA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 51595-78.2013.811.0041

Código 848224

Vistos.

Considerando o Acórdão retro, intime-se o perito Dr. GUSTAVO VEIGA DE 

OLIVEIRA, podendo ser encontrado no consultório localizado à Rua 

Traçaia, nº262, Bairro: Verdão, telefone nº 65 3052-9790, para realização 

dos trabalhos periciais.

 Com a indicação da data para realização da perícia, intimem-se as partes, 

devendo a parte autora ser intimada, pessoalmente, para comparecimento, 

sob pena de extinção do feito, nos moldes do artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

Sendo realizada a perícia e apresentado o laudo pericial, expeça-se o 

alvará de liberação dos honorários periciais, e intime-se as partes para se 

manifestarem acerca do laudo, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873376 Nr: 12114-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDA OLIVEIRA RODRIGUES ARNALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

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.: 874867 Nr: 13322-93.2014.811.0041

 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: EVA DA SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR RODRIGUES PEREIRA, IRIA 

RODRIGUES DA COSTA, AUREA RODRIGUES VITAL, OTACÍLIO 

RODRIGUES PEREIRA, ISAIAS RODRIGUES PEREIRA, ANA ROSA DA 

COSTA, JOÃO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, Rosimeire Lucia 

Francolino da Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 13322-93.2014.811.0041

Código 874867

Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos certidão atualizada da matricula a que se refere a 

escritura de fls. 12/13, postulando o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito.

 Após, volvam-me os autos para organização e saneamento, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877056 Nr: 14825-52.2014.811.0041

 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: JOSE RANGEL SOARES

 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:13.245-A/MT

 ...Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS, 

com fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º e 

6º do CPC, ao que suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto 

perdurar a impossibilidade do autor em adimpli-las, nos termos do artigo 12 

da Lei nº 1.060/50.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no 

art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de janeiro de 2018Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892560 Nr: 24955-04.2014.811.0041

 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: ISMAR SIRIO VILA REAL

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 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, via DJE, para se manifestarem sobre a 

petição do perito, no prazo de 05 (cinco) dias, postulando o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900184 Nr: 29972-21.2014.811.0041

 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: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395, 

JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:OAB/MT 18.294-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905451 Nr: 33872-12.2014.811.0041

 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: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE ALMEIDA

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

OAB:16.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912638 Nr: 38625-12.2014.811.0041

 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: RONALDO ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 
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agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 12/03/2018

Horário: a partir das 09 horas.

Local: Rua D-2, Quadra 02, Casa 09, Bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932995 Nr: 50922-51.2014.811.0041

 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: EDSON ZACARIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos a guia com o devido comprovante de pagamento do 

recolhimento dos honorários periciais, já que na Ficha de compensação 

não consta o número da conta judicial. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939102 Nr: 54122-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR PAES DE BARROS, JUSCILÉIA LÚCIA DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 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. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

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.: 949512 Nr: 60018-90.2014.811.0041

 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: ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., 

VALDOMIRO PAZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMAX CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE MACIEL DA CUNHA - 

OAB:17.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954553 Nr: 2357-22.2015.811.0041

 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: CLERISTON SANTOS SILVA

 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

 ...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 

(01.08.2014) 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 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, 18 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.: 954687 Nr: 2443-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILSON BATISTA DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009919 Nr: 27549-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICKE ANTHONY MOURA 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:8.194-A/MT

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

MAICKE ANTHONY MOURA DE SOUZA em face de PORTO SEGURO 

CIADE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 

1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com incidência 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Custas processuais 

pela ré, inclusive honorários periciais, os quais desde já, autorizo o 

levantamento, na hipótese de prévio depósito pela parte 

requerida.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do que preconiza o art. 85, § 2º, considerando, neste aspecto a natureza 

da demanda e a complexidade da causa.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1011515 Nr: 28210-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JULIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA 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

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes serem intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com o Dr. Ernani Castrillon.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h30min (por ordem de chegada).

Local: Av. Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º andar, 

Cuiabá – MT. Tel: 2127-8657 – (com Dr. Ernani Castrillon).

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019571 Nr: 31642-60.2015.811.0041

 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: ZAFENATE RODRIGUES DA SILVA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ...Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, condeno a parte requerida, ao 

pagamento da diferença na 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 (08.06.2015) 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, § 8°, 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, 17 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1024783 Nr: 34184-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACAS LTDA, MARCELO 

PARADA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA - OAB:10380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033003 Nr: 38127-76.2015.811.0041

 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: ASSOADE - ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS 

SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR LENINA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1060663 Nr: 51310-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA CAMPOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 27/03/2018

Horário: 09h30min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1061603 Nr: 51691-25.2015.811.0041

 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: CREUSA REGINA ALVES RIBEIRO

 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: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, HENRIQUE 

ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815, MARCIO HENRIQUE PEREIRA - 

OAB:7659/O

 ...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$ 3037,50 (três mil e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (30.08.2015) 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 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062714 Nr: 52226-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMIRSON LIMA BRAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556/MS, FLAVIO J. CHEKERDEMIAN JUNIOR - OAB:OAB/MS 

16956, LUIS AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066168 Nr: 53748-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA KUROKAWA HIGA, CRISTINA 

KUROKAWA HIGA, EDSON TAKAHIRO HIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYOGO COMÉRCIO DE SORVETES E AFINS 

LTDA - ME, ELIZANJELA DO CARMO DIAS, WALTER TAPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1070519 Nr: 55612-89.2015.811.0041

 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: LEONEL DA SILVA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por LEONEL DA SILVA SANTOS, em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Custas e honorários pelo autor, 

que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 12 da LAJ).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080340 Nr: 1664-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN GOMES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081149 Nr: 2087-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NUNES VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes serem intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com o Dr. Ernani Castrillon.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h30min (por ordem de chegada).

Local: Av. Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º andar, 

Cuiabá – MT. Tel: 2127-8657 – (com Dr. Ernani Castrillon).

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.: 1107024 Nr: 13396-79.2016.811.0041

 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: VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA FERNANDA TEIXEIRA RUEDA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140424 Nr: 27597-76.2016.811.0041

 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: JOSÉ APARECIDO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de seguro 

obrigatório proposta por JOSE APARECIDO SIQUEIRA, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Custas e honorários pelo autor, que fixo 

em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 12 

da LAJ).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170335 Nr: 40324-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA K.C.VIANNA 

- OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1172070 Nr: 41036-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CARVALHEIRO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Processo n. 41036-57.2016.811.0041

Código 1172070

Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar acerca do 

petitório de fls. 181/186.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173012 Nr: 41315-43.2016.811.0041

 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: JOSELENE DOS SANTOS COUTO

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 27/03/2018

Horário: 10h00min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

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.: 1212096 Nr: 9039-22.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JOSÉ BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN KISZEWSKI MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 9039-22.2017.811.0041

Código 1212096

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.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico que embora conste 

certidão negativa do Sr. oficial de Justiça datado do dia 20 de julho de 

2017 (fl. 31), a citação foi aperfeiçoada, conforme certidão positiva datada 

do dia 23 de outubro de 2017 (fl. 22).

Desta feita, cumprida a finalidade da missiva, devolva-se a carta 

precatória ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

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.: 1212762 Nr: 9243-66.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBSON FARIA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MICHELE THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYBELE DE AZEVEDO FERREIRA 

SILVA - OAB:242970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

________________________________________

DESPACHO

 Numero do Processo: 1035337-34.2017.8.11.0041

REQUERENTE: REQUERENTE: OLIVIA LOPES MEDEIROS CAVINI

 REQUERIDO: JREQUERIDO: JOAO BAPTISTA DE ANDRADE

 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.

 Custas recolhidas.

A deprecata não está acompanhada de cópia da inicial, e demais 

requisitos do art. 260, II do CPC.

 Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente 

deprecata a este Juízo, bem como solicite-lhe o envio dos documentos 

necessários (petição inicial, documentos e despacho inicial), no prazo de 

30 (trinta) dias, visando a regular citação do requerido para contestar a 

demanda, sob pena de devolução (art.267, I do CPC).

 Transcorrido o referido prazo, certifique e na hipótese de inércia 

devolve-se a presente deprecata, independente de nova determinação.

 Às providências. 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.: 1261197 Nr: 24784-42.2017.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GOIÂNIA SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA SANGALLI PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO CORDEIRO 

MEDEIROS - OAB:11049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 24784-42.2017.811.0041

Código 1261197

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 distribuição da presente deprecata 

a este Juízo.

Compulsando detidamente a missiva, observo que foi determinado a 

intimação da parte autora para a presentar a guia de recolhimento das 

custas judiciais, bem como da diligencia do Sr. Oficial de Justiça (fl. 08).

O sistema APOLO informa a existência de petição protocolada em 

04.12.2017 às 14:37, no PEA sob nº 1270781, ao que determino a juntada 

da mesma.

Sem prejuízo, em consulta ao sistema de guias de arrecadação, verifico 

que as guias se encontram recolhidas.

Desta feita, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como 

mandado.

Após, cumprida a finalidade, devolva-se a carta precatória ao r. Juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1266747 Nr: 26593-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E CORREA DA COSTA LTDA, 

ADEMIR DOMINGUES MARTINS, JOSÉ LUIZ CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 26593-67.2017.811.0041

Código 1266747

Vistos.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

opostos por DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, em face de MARTINS & CORREA DA COSTA LTDA, em que 

pretende atingir o patrimônio dos sócios Ademir Domingues Martins e José 

Luiz Corrêa da Costa.

Inicialmente, proceda a secretaria com o apensamento do presente 

incidente aos autos n. 26641-07.2009.811.0041, cód. 391300.

Citem-se os sócios nos endereços descritos às fls. 06, para manifestarem 

e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 135 do CPC/2015.

Por fim, em observância ao artigo 134, § 3º, do CPC/2015, suspendo o 

trâmite dos vertentes autos até o deslinde do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Cuiabá, 16 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.: 1270235 Nr: 27727-32.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES TRANSPORTES LTDA, LÚCIA HELENA 

DOS PIRES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA ARTIOLI - OAB:165.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 27727-32.2017.811.0041

Código 1270235

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.

Carta Precatória tramitando sob a égide da gratuidade. Cadastre-se as 

partes e seus procuradores.

A deprecata não está acompanhada de cópia da inicial, e demais 

requisitos do art. 260, II do CPC.

 Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente 

deprecata a este Juízo, bem como solicite-lhe o envio dos documentos 

necessários (petição inicial, documentos e despacho inicial), no prazo de 

30 (trinta) dias, visando a regular citação do requerido, sob pena de 

devolução (art.267, I do CPC).

Transcorrido o referido prazo, certifique e na hipótese de inércia 

devolva-se a presente deprecata ao Juízo de origem, independente de 

nova determinação.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 285263 Nr: 7779-56.2007.811.0041

 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: MARCHIORI & STEIN LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovana Marchiori Stein - 

OAB:6888/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT, ROMILDO SOUZA GROTA - OAB:4333-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, ELISANDRO NUNES BUENO - OAB:10833/MT, FABIANA DOS 

SANTOS ALVARES FERREIRA - OAB:5260, GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ...Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da própria parte requerente, 

aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio 

da causalidade, condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, considerando que não houve resistência à lide.Determino o 

levantamento da restrição lançada no sistema RENAJUD em face aos bens 

do executado.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado 

pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 384097 Nr: 19524-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORATA TOMAZ ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA MARTINS DIANÊS, EDSON RODRIGUES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

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

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 Diante do exposto, acolho a manifestação da executada para declarar a 

impenhorabilidade dos valores constritos junto ao Banco do Brasil e 

determinar consequentemente a sua liberação (fl. 289-290).Expeça-se o 

competente alvará em favor da executada, CPF/MF n. 474.365.061-53, c/c 

5.960-9, agência 2373-6, do Banco do Brasil S/A.Às providências. 

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 416354 Nr: 4128-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS, CARLOS MAGNO DOS 

REIS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, 

HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:8594/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT, JULIANO 

RODRIGUES GIMENES - OAB:7.064/MT, PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17716/MT, THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - 

OAB:12136/O

 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.: 717207 Nr: 10945-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA REGIS PAIM SORTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, CARLA ELENISE BERNARDES DA SILVA - 

OAB:12894/MT, RENATA RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB:12.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Desta feita, não conheço da contestação por negativa geral de fls. 

112-113, por completa ausência de interesse do executado, 

consubstanciada no aspecto da inadequação da via utilizada, devendo a 

parte exequente ser intimada para dar prosseguimento ao feito em seus 

ulteriores termos, acostando aos autos demonstrativo discriminado e 

atualizado do seu crédito e requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se, a DPE, pessoalmente. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873386 Nr: 12124-21.2014.811.0041

 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: ALDSO, ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/O

 Posto isso, Dr. MARCUS GIUBERTI SUCENA RASGA, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório 

Duque Estrada, n. 15, Centro, telefone nº 3314-1200.Na forma do art. 470, 

II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: 

Informe o Senhor 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, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que somente a Requerida 

pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477).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, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de setembro de 

2017Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877413 Nr: 15063-71.2014.811.0041

 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: JANDER TIMOTIO DO PRADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 27/03/2018

Horário: 10h00min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

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.: 942080 Nr: 55793-27.2014.811.0041

 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 ROSA SOARES DE OLIVEIRA LEITE GOUVEIA

 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

 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 a petição de fls. 156/159, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014879 Nr: 29655-86.2015.811.0041

 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: JOSEMAR JOSE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

 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 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, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 143/146, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 1055867 Nr: 49086-09.2015.811.0041

 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: RODNEI DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à parte autora, na pessoa da Defensoria Pública, 

mediante carga/remessa, para que apresente eventual proposta de 

acordo por escrito ou especifique as provas que pretende produzir, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção da sua 

intenção no julgamento do feito no estado em que se encontra.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103290 Nr: 11818-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR MEDEIROS BONFIM

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 171/176, postulando o 

que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127451 Nr: 21941-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls.114 - 

v. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134591 Nr: 24914-66.2016.811.0041

 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: ALESSANDRO JOSE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24.051-A, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552

 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, via DJE, para se manifestarem sobre a 

petição do perito, no prazo de 05 (cinco) dias, postulando o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139130 Nr: 27062-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

OAB:8184-A

 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 a petição de fls. 146/149, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159624 Nr: 35786-43.2016.811.0041

 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: ADRIEL ROCHA 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Processo n. 35786-43.2016.811.0041

Código 1159624

 Vistos.

Considerando que foi realizada a perícia judicial na Central de Conciliação 

da Capital (fl. 38), intimem-se as partes para manifestarem acerca do 

respectivo laudo pericial, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cuiabá, 22 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.: 1270101 Nr: 27679-73.2017.811.0041

 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: BRAVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, LUCY 

ANNY PEREIRA DA SILVA LUIZ BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIO VINICIUS G. DE 

AZEVEDO - OAB:13948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, defiro o recolhimento das custas processuais ao 

término do presente feito.Outrossim, verifico que a pretensão inicial vem 

acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo.Posto isto, 

nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, 

com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando 

que, caso o réu o cumpra, ficará isenta de custas.Conste, ainda, que 

nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a 

conversão do mandado monitório em mandado executivo.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de janeiro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001074-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: ANGELO JUSTINO 

MOTA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por 

instituição financeira, aparelhada com contrato de cartão de crédito, 

distribuída para esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição do 

Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas de Direito 

Bancário, cuja competência restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do 

inciso I do seu artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Portanto, estabelecida competência específica a determinado órgão 

jurisdicional, este Juízo afigura-se absolutamente incompetente para o 

processamento e julgamento de ação de cobrança, ajuizada por instituição 

financeira, aparelhada com contrato de cartão de crédito. Desta feita, 

DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a 

uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos 

do Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste 

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

Civil de 2015. Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001465-91.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA MAFALDA DA SILVA RÉU: PREFEITURA DE CUIABA 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Município 

de Cuiabá, distribuída para esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a 

edição da Resolução n. 23/2013-TP, foi criada a Vara Especializada de 

Execução Fiscal e redefinida a competência das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública, que restou estabelecida no seu artigo 2º da seguinte 

maneira: Art. 2º. Fica atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal 

da Comarca de Cuiabá, bem como redefinida a competência das atuais 

varas especializadas da Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos 

termos do quadro abaixo: - Vara Esp. de Execução Fiscal. (Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa). - 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara 

Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da 

Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária 

com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da 

Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública. 

(Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública). Portanto, estabelecida competência específica a 

determinados órgãos jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente 

para o processamento e julgamento de ação de cobrança c/c indenização 

por danos materiais e morais em que figure no seu polo passivo a 

Fazenda Pública Municipal de Cuiabá. Desta feita, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 

23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado e dos 

artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Vistos. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ajuizou a 

presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E 

EXBIÇÃO DE DOCUMENTOS” em face de BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, pretendendo, liminarmente, a suspensão dos 

descontos realizados a título de consignação em folha de benefício 

previdenciário, sob pena de multa cominatória, bem como a exibição dos 

documentos comprobatórios da sua relação com a instituição financeira. É 

o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concede-se à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 
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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] Deve o requerente, 

assim, demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo com a não concessão da tutela pretendida. Este risco é o 

mesmo que já vinha previsto na sistemática do CPC revogado. É, assim, 

atual a lição de Teori Zavascki acerca do tema: “O risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação e que enseja a antecipação 

assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou 

seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale 

dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito 

afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se 

justifica a antecipação da tutela. É consequência lógica do princípio da 

necessidade, (…)”. No caso dos autos, não foi possível constatar o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela 

provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do direito, ao 

passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em sede de 

cognição sumária elementos que evidenciassem que o contrato que deu 

ensejo aos descontos indevidos em sua folha de pagamento de benefício 

previdenciário inexista ou esteja eivado de alguma invalidade. Ou seja, não 

há prova pré-constituída inequívoca em relação às alegações vertidas. Do 

mesmo modo, não foi possível verificar o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a 

sofrer em decorrência de conduta da parte ré que venha a ser 

eventualmente considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e 

danos. Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não 

evidenciados a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o 

risco ao resulta útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência vindicada. Estabelecida a competência provisória 

deste Juízo apenas para a apreciação das questões urgentes, 

aguarde-se o deslinde do conflito negativo de competência suscitado 

perante o egrégio Tribunal de Justiça. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. [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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1013632-14.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOAO MARCHIONI DE FEO EXECUTADO: H PRINT 

REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA, H.TELL TELECOM 

SOLUCOES EM TI LTDA., BAO BING SOLUCOES E TECNOLOGIA S/A. 

Vistos. Trata-se de execução interposta por JOÃO MARCHIONI DE FEO, 

em face de H. PRINT REPOGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA, 

H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA e BAO BING SOLUÇÕES E 

TECNOLOGIA S/A. Através de decisão do id. 9596132 foi deferida a 

penhora via BacenJud requerida pelo exequente através da petição do id. 

9525303. O sistema BacenJud efetuou o bloqueio determinado (id. 

9596312) no montante de R$ 1.098.195,85 (um milhão e noventa e oito mil 

cento e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos). A executada H. 

PRINT REPOGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA apresentou 

exceção de pré-executividade (id. 9714692), arguindo de modo preliminar 

a incompetência deste Juízo e a consequente competência da 1ª Vara 

Cível da Capital, dentre outras matérias. Através da petição do id. 9776655 

a executada em questão formulou pedido para liberação dos valores 

bloqueados, independente da apreciação da exceção interposta ou dos 

Embargos à Execução ajuizados. Em decisão do id. 9784140 houve 

indeferimento do pedido de remessa dos autos à 1ª Vara Cível da Capital. 

Com relação à liberação dos valores penhorados/bloqueados e demais 

pleitos (reconhecimento de novação e extinção) assentou-se que houve 

decisão proferida na recuperação judicial em 29.08.2017 na qual se 

consignou a penhora on line do valor de R$ 942.388,53, via BACENJUD, 

nas contas de titularidade da recuperanda. Desta forma, este Juízo 

determinou que fosse oficiado ao Juízo da 1ª Vara Cível (Autos n. 

15125-14.2014.811.0041 – cód. 877514), encaminhando-lhe cópia integral 

dos autos, e lhe informando o bloqueio de valores realizados nestes 

autos, bem como o pedido de levantamento dos valores pela executada H. 

PRINT REPOGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA, solicitando, 

urgente manifestação acerca da existência de eventual restrição ao 

aludido levantamento, face à natureza da demanda existente naquele 

Juízo e o conteúdo da decisão proferida em 29.08.2017. O Exequente 

impugnou a exceção de pré-executividade (Id. 10025218), refutando a 

preliminar de incompetência, e arguindo de modo preliminar a 

impossibilidade jurídica da exceção de pré-executividade no presente 

feito, na medida em que o executado invocaria matérias que não podem 

ser conhecidas de ofício e que dependeriam de dilação probatória. No 

mérito refutou as alegações expendidas pelo executado. Houve expedição 

de ofício ao Juízo da 1ª Vara Cível da Capital (id. 9812303), recebido em 

11.09.2017. A exequente apresentou impugnação à exceção de 

pré-executividade (id. 10025218), pugnando pela manutenção do valor 

bloqueado. Aportou nos autos a decisão exarada pelo eminente Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho (id. 10071323), proferida no bojo do 

Conflito de competência n. 1009538-15.2017.8.11.0000, em trâmite perante 

a egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e interposto pela 

executada H. PRINT REPOGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA, 

na qual houve deferimento de liminar “...para determinar o sobrestamento 

da Execução.” (id.10071323 - Pág. 3) e pedido de informações. A 

informação solicitada foi devidamente prestada ao relator do Conflito de 

Competência n. 1009538-15.2017.8.11.0000, através do Ofício n. 

99/2017/GAB. Por fim, tendo em vista o determinado pelo relator no bojo do 

Conflito de competência instaurado houve determinação deste Juízo para 

que fosse aguardado o desfecho do Conflito de Competência n. 

1009538-15.2017.8.11.0000, com posterior remessa dos autos à 

conclusão para deliberação acerca da exceção de pré-executividade 

apresentada pela executada no Id 9714692. O Juízo da 1ª Vara Cível, em 

resposta ao ofício do id. 9812303, encaminhou em 09.11.2017 o ofício do 

id. 10683188, no qual o seguinte: “(...) no dia 16 de outubro de 2017, foi 

realizada audiência de gestão democrática deste processo, que teve 

como pauta a composição entre a recuperanda e Caixa Econômica Federal 

quanto a crédito no valor de R$ 942.388,53, que a empresa deve à 

referida instituição financeira, por força de decisão proferida pelo TJMT no 

RAI n. 11.099/2016. Naquela oportunidade, a recuperanda propôs a 

utilização da quantia bloqueada no mencionado processo de execução 

para a quitação de sua dívida perante a Caixa Econômica Federal, tendo 

sido conferido o prazo de 10 dias úteis para que as partes formalizassem 

a composição nos auto conforme se infere da ata da audiência que segue 

anexa, ressaltando-se que, nesse prazo, a Caixa Econômica Federal 

apresentou contraproposta às fls. 3.226/3.230, a respeito da qual foi 

determinada a manifestação da recuperanda nesta data. Portanto, 

independentemente da solução a ser dada ao assunto ora relatado e em 

atendimento à solicitação de Vossa Excelência quanto a eventual restrição 

ao levantamento do numerário bloqueado nesse juízo, entendo ser 

recomendável que o referido numerário permaneça bloqueado por esse d. 

juízo.” (grifo nosso) A executada H. PRINT REPOGRAFIA E AUTOMAÇÃO 

DE ESCRITÓRIO LTDA comparece novamente nos autos (id. 11096883) 

pugnando pela liberação dos valores bloqueados neste Juízo, invocando a 

necessidade de “...pagamento do 13.º salário, impostos e demais 

despesas operacionais, como, também, a concordância no pagamento da 

obrigação perante a Caixa Econômica Federal, cujo crédito aloca-se na 

modalidade extraconcursal (...)” (11096883 - Pág. 1/2) Concomitantemente 

a executada juntou aos autos cópia da petição protocolada perante o 

Juízo da 1ª Vara Cível (id. 11096923) no qual formula pedido de liberação 

dos valores, inclusive com a expedição de alvará, bem como espelho do 

andamento da demanda 15125-14.2014.811.0041 – cód. 877514, 

conforme id. 11096901 no qual se verifica que no dia 06.12.2017 o pedido 

formulado naquele Juízo foi indeferido. Em decisão do id. 11103013 este 
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Juízo indeferiu o pedido, tendo como um dos principais empecilhos a 

suspensão do presente feito determinado no bojo do Conflito de 

Competência n. 1009538-15.2017.8.11.0000. Através de petição do id. 

11429177, o executado juntou cópia da decisão no conflito de 

competência n° 1009538-15.2017.8.11.0000, que a extinguiu e revogou as 

disposições outrora determinadas (id. 11429180). É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Com a decisão proferida no Conflito de competência 

n° 1009538-15.2017.8.11.0000 (id. 11429180), necessário se torna a 

retomada do andamento dos feitos em questão. Note-se, que apenso ao 

presente feito existe os Embargos à Execução de n. 

1014706-69.2017.8.11.0041, recebido sem efeito suspensivo conforme se 

depreende da decisão do id. 8779889 daqueles autos. Necessário, 

portanto, a análise da presente exceção de pré-executividade. Com 

relação à impossibilidade jurídica alegada pela exequente, há de se 

destacar que a “impossibilidade jurídica” deixou de ser condição da ação 

no atual CPC/15, revelando-se matéria de mérito. De toda sorte, a exceção 

de pré-executividade trata-se de saudável construção pretoriana e que 

remonta aos ensinamentos de Pontes de Miranda, jurista de vanguarda – a 

partir do judicioso parecer elaborado no caso Mannesman – visando 

propiciar ao coagido pela execução irregular resistir aos atos executórios, 

trazendo à apreciação do Juízo as nulidades que maculam o procedimento 

executivo. “E isso, porque nem sempre a infração a pressuposto 

processual transparece na petição inicial, despertando a atenção do 

órgão judiciário; ao invés, ela se encontra, amiúde, insinuada e bosquejada 

em sítio remoto do título, principalmente o extrajudicial, e negada no texto 

da peça vestibular” (ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execução. 

São Paulo : RT, 2002, p. 577) Os poderes de direção do processo 

assegurados ao Juiz pelo ordenamento processual autorizam a rápida 

extinção da execução viciada. É de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR o 

seguinte ensinamento: “É verdade que o Juiz, na execução, não age 

mecanicamente como um simples cobrador a serviço do credor. Sendo a 

execução parte integrante da jurisdição, que corresponde ao poder dever 

de realizar concretamente a vontade da ordem jurídica através do 

processo para eliminar uma situação litigiosa, é claro que a atividade 

executiva jurisdicional está subordinada a pressupostos de legalidade e 

legitimidade. E, por conseguinte, antes de autorizar a agressão patrimonial 

contra o devedor, terá o Juiz de verificar a satisfação desses requisitos 

jurídicos, praticando uma cognição e fazendo acertamento sobre eles” 

(Processo de Execução, 1983, p. 463). Com muita propriedade, Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, trazem sobre a temática: “O 

primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor no processo de 

execução é a exceção de executividade. Admite-se quando 

desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o 

credor não pode executar o devedor. Daí ser exceção de executividade e 

não de pré-executividade: o credor não tem execução conta o devedor. 

Denomina-se exceção porque instrumento de defesa de direito material, 

que contém matérias que o juiz somente pode examinar a requerimento da 

parte. São argüíveis por meio de exceção de executividade: a prescrição, 

o pagamento e qualquer outra forma de extinção da obrigação 

(adimplemento, compensação, confusão, novação, consignação, 

remissão, sub-rogação, dação etc.) (Gomes, Obrigações, n. 67, pp. 

109/110), desde que demonstráveis prima facie. (...)” (in Código de 

processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.119) Com efeito, 

"A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem 

formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível 

de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão 

possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória."(REsp 

1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJe de 04.05.09) (grifo nosso). Vale lembrar que é 

princípio assente na doutrina e jurisprudência, que não se pode iniciar ou 

prosseguir com uma execução que não preenche todos os requisitos 

legais, eis que a prática de qualquer ato no processo de execução 

somente deve ser ordenada quando se certificar, o Juiz, que estão 

presentes todos os requisitos para agressão ao patrimônio do devedor. 

Registro, que tendo como objeto a apreciação de questão de ordem 

pública, que poderia ser pelo juiz conhecido ex officio, como a argüição de 

nulidade do título executivo, e, em conseqüência da própria execução por 

falta de um pressuposto essencial, e a ausência dos pressupostos 

processuais e as condições da ação de execução, ou ainda as objeções, 

como o comprovado pagamento do débito, embora continuem os embargos 

à execução como a forma principal e genérica de defesa do executado no 

processo de execução, com a amplitude que lhe foi conferida em lei, que 

se faz indispensável quando a questão demandar a produção de provas e 

atingirem diretamente o interesse público. Segundo lição de SÉRGIO 

SHIMURA: "Vimos que os requisitos de admissibilidade (pressupostos 

processuais e condições da ação) envolvem matérias conhecíveis de 

ofício pelo juiz, logo que apresentada a petição inicial executiva (art. 267, § 

3º, e art. 301, § 4º, CPC). Parece-nos que, embora a lei só preveja a via 

dos embargos como forma de o devedor deduzir suas defesas (arts. 741 

e 745, CPC), em nossa sistemática processual, é perfeitamente viável o 

reconhecimento ou o oferecimento de defesas antes da realização da 

penhora. Na esteira desse raciocínio, para fins didáticos, podemos 

classificar as matérias nos seguintes tópicos: a) Matérias que podem e 

devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública 

(pressupostos processuais e condições da ação); tais defesas são 

argüíveis por meio de objeção de pré-executividade; b) Matérias que 

devem ser objeto de alegação da parte, sendo, porém, desnecessária 

qualquer dilação probatória para a sua demonstração; podem ser 

veiculadas pela chamada exceção de pré- executividade; c) Matérias de 

mérito, exceções substanciais, que podem ser consideradas como um 

contra-direito perante a ação e, por isso mesmo, um direito potestativo 

visando à anulação da ação, almejando simplesmente a rejeição da 

demanda. Caracteriza-se pela necessidade de iniciativa do executado, a 

fim de que o juiz dela possa conhecer. (" Título Executivo ", São Paulo, 

Saraiva, 1997, p. 328). Ressalvados os aludidos aspectos, entendo ser 

possível o processamento da presente execução, pois a existência de 

recuperação judicial do executado faz incidir legislação específica sobre o 

crédito em execução nestes autos. Nesse sentido, interessante se torna a 

lição do prof. Caio Mário da Silva Pereira: "(...) a novação importa em uma 

obrigação que, ao nascer, extingue outra preexistente, vale dizer: não há, 

aqui, mera alteração ou modificação dos seus elementos secundários. É 

mister a sua profundidade, e o seu impacto sobre os essenciais, a ponto 

de operar a extinção dela e terminação do vínculo existente. Se, se 

encarar exclusivamente a obrigação primitiva, tem-se de admitir que ela 

desaparece, tal como ocorreria se houvesse pagamento". (Instituições de 

Direito Civil, v. II - 16ª ed., Ed. Forense – grifo nosso) Desta forma, ante ao 

aspecto de que a novação do débito gera extinção da execução por 

ausência de título válido e eficaz, e que não há necessidade de dilação 

probatória, não há dúvida de que a exceção em questão necessita ser 

conhecida, pois importa em questionamento quanto a condição abstrata e 

necessária da ação executiva, qual seja a existência ou não da obrigação 

que torna o título exequendo líquido, certo e exigível ("Nulla executio sine 

titulo"). Com efeito, “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - OCORRÊNCIA DE 

NOVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

Admite-se a oposição de exceção de pré-executividade do título 

executivo, evitando- se o constrangimento da penhora, visto poder 

implicar no reconhecimento judicial da sua inexistência e de sua nulidade 

formal, podendo ainda o executado alegar como objeto da exceção a 

prescrição e ainda comprovar por documentos o pagamento e a novação, 

exceções substanciais que levam à extinção do processo executivo. (...)” 

(TJ-MG 103240200013390011 MG 1.0324.02.000133-9/001(1), Relator: 

SILAS VIEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2004, Data de Publicação: 

27/10/2004) Desta forma, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica 

invocada pelo exequente, e passo à apreciação da presente exceção de 

pré-executividade. Consigno, assim, que a exceção manejada pelo 

executado, arguiu os seguintes aspectos: a) incompetência absoluta 

deste Juízo; b) inexigibilidade do débito ante a novação caracterizada pela 

aprovação do plano de recuperação judicial; c) impossibilidade de penhora 

on-line ante o princípio da preservação da empresa. É certo que este Juízo 

já rejeitou a questão da competência suscitada de modo preliminar na 

exceção (id. 9784140), na medida em que existem devedores solidários na 

presente execução, que não fazem parte da recuperação judicial em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível (autos n. 15125-14.2014.811.0041). Neste 

sentido, face ao que estabelece o art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 

rejeitou-se a incompetência deste Juízo. Saliento, que a referida decisão 

foi objeto de questionamento através do Conflito de Competência n. 

1009538-15.2017.8.11.0000 (id. 11429180), que restou extinto, mantendo, 

assim, hígida a decisão do id. 9784140 que confirmou a competência deste 

Juízo para o processamento da demanda. Com relação à novação arguida 

pelo executado, o exequente sustenta de modo simplório que a novação 

não foi realizada na medida em que existem coobrigado com garantias 

reais. Ora, o art. 49 é claro ao assentar que “Estão sujeitos à recuperação 
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judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos.”, indicando que, a princípio, a recuperação abarcará todos os 

créditos existentes (mesmo aqueles ainda não vencidos) na data do 

ajuizamento da ação. Note-se, que não houve, por parte da exequente 

alegação de que seu crédito não encontra origem antes da deflagração da 

recuperação judicial, ou mesmo que este encontra-se vinculado ao plano 

de recuperação homologado judicialmente. Ressalte-se, ainda, que por 

força do disposto no artigo 59 da LFRJ[1], o plano de recuperação obriga 

o devedor e todos os credores, inclusive, aqueles ausentes na 

Assembleia Geral, ou vencidos por maioria. Comentando o referido 

dispositivo legal, Eduado Scchi Munhoz, na obra Comentários à Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência, Editora RT, 2006, pág. 290, senão 

vejamos: “O plano de recuperação obriga o devedor e todos os credores, 

inclusive, aquele ausentes na assembleia geral, ou vencidos pelo voto da 

maioria. O plano, aprovado pela maioria afeta as relações jurídicas havidas 

entre o devedor e os diversos credores, podendo modificar as condições 

inicialmente contratadas (v.g., dilação do prazo para pagamento) ou 

mesmo alterar a própria natureza dessas relações (v.g, transformação 

dos créditos em participação societária no devedor). Por essa razão, 

prescreve o art. 59 que o plano de recuperação implica a novação dos 

créditos anteriores ao pedido. Segundo o art. 360, I, do CC, dá-se a 

novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para 

extinguir e substituir a anterior; vale dizer, por força da novação, 

extingue-se a relação jurídica anterior, que é substituída por uma nova em 

todos os seu efeitos.” Para complementar a doutrina acima colacionada, 

oportuno trazer à baila a lição do professor Waldo Fazzio Júnior: “Pelo 

menos dois efeitos da decisão que concede a recuperação judicial devem 

ser destacados: a novação dos créditos anteriores ao pedido e, 

eventualmente, conforme o meio de recuperação aprovado, a alienação 

judicial de filiais ou unidades produtivas do devedor. [...] ” (FAZZIO 

JÚNIOR, Waldo. Lei de Falencias e Recuperação de Empresas. 1ª ed. São 

Paulo: Atlas. 2005. pp. 172/173). Destaco, que já na decisão do id. 

9808135 saliente o seguinte: “(...) a presente demanda executiva foi 

distribuída em e a recuperação judicial 16.08.2016, da executada H. PRINT 

REPOGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA foi recebida em 

01.04.2014 (id. 9714706 - Pág. 12), devendo ser ressaltado que a 

homologação do plano de recuperação ocorreu em 04.03.2016, consoante 

informação obtida no sistema APOLO nesta oportunidade. Nessa senda, 

cobre consignar que sujeitam-se à recuperação judicial apenas os 

créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, 

conforme expressa disposição do art. 49, caput, Lei 11.101/2005, o que 

seria o caso, na medida em que a obrigação em questão foi constituída no 

ano de 2011.” (id. 9808135 - Pág. 2 – grifo no original) Portanto, o quadro 

que se tem é o seguinte: quando houve distribuição da presente demanda 

executiva (16.08.2016) o plano de recuperação já encontrava-se 

homologado (04.03.2016 – id. 9714711 - Pág. 5) no bojo da recuperação 

judicial, recebida pelo Juízo da Recuperação judicial em 01.04.2014, e o 

crédito executado necessita se submeter ao plano de recuperação da 

empresa/executada, na medida em que encontrava-se constituído desde 

2011. Em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 

12 segundo o qual "Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos 

existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os 

créditos posteriores ao pleito recuperacional"[2]. Pois bem, evidente, 

portanto que o STJ já decidiu que com o processamento da recuperação 

judicial há suspensão de ações e execuções contra o devedor principal e 

beneficiado pela Lei 11.101/05, o que não beneficia garantidores da 

sociedade, isto é, suspende-se a cobrança apenas em face da 

recuperanda, mas as demais execuções e ações em desfavor de 

avalistas, fiadores e demais garantidores continuam. A questão restou 

sacramentada pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial n.º 

1333349/SP, afetado ao trâmite especial dos recursos repetitivos, em que 

se deliberou: “Recuperação judicial do devedor principal não impede o 

prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de 

ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em 

geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a 

suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que 

se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da 

Lei n. 11.101/2005”. (grifo nosso) De outra banda, com a aprovação do 

plano de recuperação, como é a hipótese dos autos, ocorre novação das 

obrigações firmadas com os credores, de modo que as execuções em 

trâmite são extintas, conquanto embasadas em negócio que foi substituído 

pelos termos descritos no plano de recuperação. Logo, não mais subsiste 

o título exequendo ou a obrigação requestada em determinada ação 

judicial, consoante se insere da decisão proferida no Recurso Especial n.º 

1.272.697-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, sendo 

certo que apenas os créditos constituídos após o pedido de recuperação 

não se submetem ao plano (REsp 1.298.670-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 21/5/2015)[3], o que não é a hipótese dos autos. 

Consigno, entretanto, que com a aprovação do plano de recuperação 

judicial, como é a hipótese dos autos, e a novação das dívidas nele 

incluídas, as garantias reais ou fidejussórias deverão ser preservadas, 

circunstância em que possibilita ao credor exercer seus direitos contra 

terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções 

ajuizadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, 

independentemente de previsão constante do plano. Nesse sentido, “Em 

regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, 

preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular 

exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção 

das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou 

coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada 

e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005)” – STJ – 3ª Turma – 

REsp 1532943/MT – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 

13/09/2016, DJe 10/10/2016). Portanto, é certo com relação ao executado 

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA inexiste 

título executivo apto a ser exigido através desta demanda, devendo o feito 

com relação ao aludido demandado ser extinto e o credor/exequente 

habilitar, se ainda não o fez, e assim o desejar, o respectivo crédito junto à 

recuperação judicial para que seja incluído no plano do Juízo 

recuperacional. Com efeito, “Ação cautelar. Homologação de recuperação 

extrajudicial. Inclusão dos credores no plano de recuperação. Embargos 

de terceiro. Perda do objeto. Extinção. Homologada por sentença 

recuperação extrajudicial da empresa com a qual se ajuíza ações 

individuais buscando cobrança de crédito, ocorre a novação da dívida, 

tornando a sentença homologatória com plano de recuperação 

extrajudicial título executivo extrajudicial, o que ocasiona a extinção das 

ações individuais e, por conseguinte, a perda do objeto de ação de 

embargos de terceiro, pois a constrição do bem garantidor da ação 

individual deve ser retirada.” (TJ-RO - APL: 10123806620078220014 RO 

1012380-66.2007.822.0014, Relator: Desembargador Marcos Alaor D. 

Grangeia, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no 

Diário Oficial em 30/07/2009.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DOS COOBRIGADOS. 

POSSIBILIDADE. (...) 3.Mantida a sentença que julgou extinta a execução 

tão somente em relação à sociedade empresária em regime de 

recuperação judicial, em face da decisão homologatória daquele pedido, 

que importou na novação do referido crédito, a teor do que estabelece o 

artigo 59 da Lei 11.101/2005, o que leva necessariamente ao não 

conhecimento do recurso quanto à sociedade empresária agravante, por 

ausência de interesse recursal, haja vista que não objetiva a alteração da 

decisão agravada neste ponto. 4.Legitimidade dos sócios da empresa em 

regime de recuperação judicial para figurarem no pólo passivo do 

processo executivo, uma vez que nos termos do art. 49, § 1º, da LRF, os 

credores do devedor, beneficiário do favor legal concedido, conservam 

seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, negado 

provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70034238105, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 30/03/2011 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DE EMPRESA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. O 

deferimento da recuperação judicial da empresa executada, nos termos do 

art. 6º, § 4º, da Lei nº. 11.101/ 2005, importa na suspensão do processo 

de execução no qual a exeqüente busca a percepção de seu crédito, pelo 

prazo de 180 dias. 2. Ainda que decorrido o prazo de seis meses fixado 

na norma legal precitada, incide no caso em exame o disposto no art. 59 

do mesmo diploma legal, que estabelece que o plano de recuperação 

judicial importa em novação dos créditos anteriores ao pedido, bem como 

obriga o devedor e todos os credores a eles sujeitos. 3. A decisão que 

concede a recuperação judicial resulta na constituição de título executivo 

judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do Código de Processo Civil, 

cabendo ao exeqüente habilitar o crédito reclamado, uma vez que sujeito 
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ao favor creditício, consoante preceitua o art. 49 da Lei nº. 11.101/2005. 

4.A novação da dívida importa em pagamento indireto da obrigação 

anteriormente constituída. Portanto, encontra-se extinta a obrigação 

representada pelo título executado, o que acarreta, por via de 

conseqüência, na extinção da execução. Dado provimento ao agravo de 

instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70033956897, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 07/01/2010 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. 

NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, 

CONSEQUENTEMENTE, DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. Ocorrendo verdadeira novação da dívida, em virtude da 

aprovação de plano de recuperação judicial, não é viável a perseguição 

do crédito por meio diverso do Juízo universal da recuperação, faltando 

pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da execução 

individual ajuizada após a ação de recuperação judicial. (TJ-MG - AC: 

10479120026204001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

24/04/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/05/2014 – grifo nosso) Interessante, ainda consignar que no Conflito de 

Competência n. 114.952-SP (2010/0211320-6), de relatoria do Ministro 

RAUL ARAÚJO o STJ decidiu o seguinte: “(...)1. Nos termos do art. 49 da 

Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. (...) 4. A 

habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. 

Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, 

admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o 

prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7º, § 

1º, e 52, § 1º, III, da LF) prossigam com suas execuções individuais 

ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir 

melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a 

inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do 

patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas 

execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo 

universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação 

da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial. 5. (...)” (grifo 

nosso) Destarte, embora sui generis a novação resultante da concessão 

da recuperação judicial, pois mantém as garantias prestadas por terceiros 

(REsp 1.333.349-SP, Segunda Seção, DJe 2/2/2015), as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, ao 

que esclareço que a suspensão prevista no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005 provém do deferimento do processamento da recuperação 

judicial, fase esta que se mostra distinta e superada na hipótese dos autos 

daquela que corresponde à homologação do plano de pagamento. Ante 

todo o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade em questão, 

face ao que estabelecem os arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005, ao que 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com relação a 

executada H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA, 

na forma do que estabelecem os artigos 924 e 803, I c/c 485, IV, todos do 

NCPC. Com relação aos valores constritados nos autos estes devem ser 

restituídos ao executado em questão, face a extinção do presente feito. 

Note-se, que este magistrado teve o cuidado de comunicar ao Juízo da 1ª 

Vara de Recuperação Judicial da Capital quanto ao bloqueio de valores 

nestes autos, para que o mesmo avaliasse a pertinência e/ou necessidade 

de transferência dos valores para aqueles autos (n. 

15125-14.2014.811.0041– cód. 877514). Através do ofício do 10683188 

aquele Juízo apenas recomendou a manutenção do bloqueio dos valores. 

A aludida manutenção do bloqueio foi realizada até a presente 

oportunidade, inclusive com indeferimento de pedidos para levantamento 

de valores sem que houvesse decisão no Conflito de Competência e sem 

que a exceção de pré-executividade fosse apreciada. Contudo, nesta 

oportunidade os impedimentos em questão (Conflito de Competência e 

exceção de pré-executividade) não mais existem, ao que feito executivo 

restou extinto com relação a executada H PRINT REPROGRAFIA E 

AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA. Desta forma, os valores depositados 

necessitam receber destinação, ao que necessário se torna a restituição 

dos mesmos à executada H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE 

ESCRITORIO LTDA, excluída da presente lide nesta ocasião. Assim sendo, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS, 

via BacenJud, das contas e aplicações financeiras do executado H PRINT 

REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA, que encontram-se 

vinculados ao presente feito. Tendo em vista que a recuperação judicial e 

a aprovação do plano de pagamento são matérias públicas, e ante a 

insistência do exequente em receber seu crédito da executada H PRINT 

REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA pela via da 

execução individual de título sobre o qual a novação operou-se, condeno 

o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao 

procurador da executada excluída da lide, ao que os fixo com equidade 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na forma do que estabelece o art. 85, § 8º 

do CPC. Retifique-se o polo passivo da demanda. Diga o exequente, em 05 

(cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito em face aos demais 

executados. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2.018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Art. 59. O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. [2] 

Consultando-se os precedentes que deram suporte ao enunciado 12, 

encontramos: AgRg no AREsp 468895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014 e REsp 

1377764/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 20/08/2013, DJe 29/08/2013. [3] Ressalvando, inclusive que Ministros 

da 2ª Turma do SJT (CC n. 136.586/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, Dje 27/03/2015; CC n. 129.721/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Dje 03/12/2013) já 

mitigaram o referido comando da lei em homenagem ao princípio da 

conservação da empresa e reconhecendo a competência do Juízo 

universal da falência, mesmo nos créditos originados após a 

protocolização do pedido de recuperação judicial.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033156-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS AMORUM DIAS DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1033156-60.2017.8.11.0041 

Requerente: REQUERENTE: ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA Requerido: 

REQUERIDO: JEAN CARLOS AMORUM DIAS DE MOURA Vistos. Diante da 

ausência injustificada da parte autora, conforme Termo de Audiência, 

resta caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado 

com multa conforme dispõe o art. 334, § 8º, CPC. Assim sendo, aplico e 

fixo multa a requerente no patamar de 2% do valor da causa revertida em 

favor do Estado. A requerente, após a audiência de conciliação, revogou 

o mandato concedido ao seu procurador, consoante se infere do 

documento do id. 11466718 - Pág. 2, ao que determino a intimação pessoal 

da requerente quanto a multa aplicada nesta ocasião, bem como para que 

constitua novo procurador em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito sem julgamento do mérito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

janeiro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022504-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022504-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: POLIANA OLIVEIRA DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Diga o requerido quanto a 

petição do id. 11424182 e documentos que a acompanham, no prazo de 

10 (dez) dias, ressalvando que na hipótese de restar caracterizado o 

descumprimento à tutela de urgência concedida por este Juízo haverá 

possibilidade de aumento da multa diária e adoção de medidas de cunho 

coercitivo complementar. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016566-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1016566-08.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANTONIO FELIX DA SILVA EXECUTADO: PAULO HENRIQUE 

BUENO Vistos. Trata-se de Execução interposta por ANTÔNIO FELIX DA 

SILVA em desfavor de PAULO HENRIQUE BUENO, na qual o mesmo restou 

citado (id. 9770832), mas permaneceu inerte. Tentada a penhora on line, 

esta restou frustrada conforme id. 11044267. Nesta ocasião o exequente 

pleiteia (id. 11428881) a “penhora online sobre os bens da cônjuge do 

devedor qual seja a Sr.ª PATRICIA DE SOUZA CAMPOS BUENO, portadora 

do CPF nº 030.121.961-37. Quais sejam: a penhora online via Bacenjud, 

RENAJUD e INFOJUD.” Com relação ao aludido pedido, não verifico 

possibilidade pois a referida pessoa não é executada nestes autos. Assim 

sendo, INDEFIRO o pedido de penhora on line, e busca de informações no 

RENAJUD e INFOJUD com relação à cônjuge do executado. Outrossim, 

defiro o pedido de penhora, avaliação e depósito do veículo GM/MONTANA 

SPORT; PLACA DSJ4568, em poder do Exequente, salvo se o mesmo 

declarar não possuir condições de assumir o encargo de depositário fiel 

do referido bem. Com relação ao pedido de PENHORA do imóvel localizado 

à Rua Dezenove, N° 12, Qd 05, Setor C, Coxipó da Ponte, todos em Cuiabá 

– MT, determino que o exequente apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cópia da matrícula atualizada do imóvel para que possa ser realizada a 

avaliação quanto a pertinência do pleito. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001081-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PAES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001081-31.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ELAINE PAES NOGUEIRA REQUERIDO: EXPRESSO NS 

TRANSPORTES LTDA Vistos. A requerente desistiu da presente ação, 

conforme se denota da petição de id. 11421146. Acerca da desistência da 

ação, os parágrafos 2º e 5º do artigo 485 do NCPC dispõem que: § 4º. 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação. § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença. No caso, antes da regular citação da requerida a autora 

compareceu, pugnando pela desistência do feito. Note-se, que não houve 

citação da requerida, sendo, assim, desnecessária a oitiva da mesma. 

Pois bem. Inicialmente, concedo à parte requerente os benefícios da 

gratuidade de justiça. Ato contínuo, homologo, por sentença, a desistência 

da ação manifestada no id. 11421146, extinguindo o feito sem resolução 

de mérito, nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil de 2015. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, ficando suspensa a sua exigibilidade por 

ser beneficiário da gratuidade de justiça. A parte abriu mão do prazo 

recursal, portanto certifique-se o transito em julgado, após dê-se baixa 

dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015071-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ OAB - RJ99151 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT0006814A (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 OS 

EMBARGOS MONITÓRIO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019440-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA OLIVEIRA SALES (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:

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10911473, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015149-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PEREIRA DANTAS (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)

 

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 E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10917040, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027871-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES COUTINHO (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)

 

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 
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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. 11470169, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028706-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO BOSCO DE OLIVEIRA (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)

 

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. 11470293, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026953-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PAES SATURNINO (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)

 

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. 11470484, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026533-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MARIA DA (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 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: 1026739-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DE CARLI (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)

 

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. 11470568, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028709-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO ROSA DE CARVALHO (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)

 

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. 11473239, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027433-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FRANCISCO 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)

 

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. 11473380, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026874-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL DA CRUZ MACEDO (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)

 

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. 11473510, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027832-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEZABEL BARROS GIOVANNI DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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 
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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. 11473654, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029079-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI DA COSTA ROCHA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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. 11485343, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026420-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELIAS BUENO DIAS BATISTA NOVAES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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: 1029748-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIVIAN OLIVEIRA 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 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. 11486532, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026421-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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: 1030981-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANA RODRIGUES ORTEGA TOME (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 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. 11490702, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022992-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANO EDITO DE FIGUEIREDO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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. 11493820, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015018-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIRES DE JESUS JUNIOR (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)

 

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. 11496365, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032711-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEITE DO COUTO (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)

 

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 
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parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11496542, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031080-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO CARDOSO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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. 11501686, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028562-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

VERA LUCIA BALBINA DOS SANTOS OAB - 050.863.934-42 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 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. 11501808, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026618-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSIMAR DE OLIVEIRA (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)

 

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. 11501863, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031660-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON ADRIANO BUZZO (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 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. 11505070, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032294-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BERNARDA DE SOUZA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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. 11505398, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031247-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO MAYOLINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031247-80.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

REQUERIDO: DUILIO MAYOLINO Manifeste-se a parte requerida acerca da 

petição e documentos juntados no ID n. 11454888, n. 11454893 e n. 

11454897, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, aguarde-se a audiência 

de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001344-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001344-63.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES RÉU: NISSAN DO BRASIL 

AUTOMOVEIS LTDA, SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial para juntar aos autos documentos que comprovem a 

hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001341-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE KATIELLE LIMA PEREIRA TAVARES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001341-11.2018.8.11.0041 

AUTOR: LAIANE KATIELLE LIMA PEREIRA TAVARES 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 25/04/2018, 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). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001286-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FONTANA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001286-60.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDECIR FONTANA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos cópia dos documentos pessoais da parte autora legíveis (art. 

320 do CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001125-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001125-50.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: LUANA APARECIDA DA SILVA BARROS EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, se representado 

pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; 

por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se 

revel; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Quanto pedido 

liminar de penhora no rosto dos autos, entendo que deve ser indeferido, 

uma vez que por se tratar fase de cumprimento de sentença, deve ser 

oportunizada a executada a realização do pagamento voluntário, sob pena 

dos consectários legais. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001372-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE PAULA ZAMBONI (AUTOR)

FERNANDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001372-31.2018.8.11.0041 

AUTOR: FERNANDO ALVES DOS SANTOS, MARIANE PAULA ZAMBONI 

RÉU: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032417-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI ANTONIO FAVERO (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)

 

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. 11505589, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030870-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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. 11507100, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032419-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THESSICA ALMEIDA DE SOUSA (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)

 

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. 11507527, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017257-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

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. 10917156, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032241-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CAMILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO FERREIRA MOURAO JUNIOR OAB - ES17250 (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1032574 Nr: 37848-90.2015.811.0041

 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: FABIANO FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o silêncio da douta advogada da parte acerca do despacho de fls. 

31, recebo a petição de fl. 30 como requerimento de desistência da ação 

formulado às fls. 73.

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.

Autorizo desde já a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

Sem condenação em honorários advocatícios uma vez que não houve a 

angularização da demanda.

Sem custas ante o deferimento da Justiça Gratuita.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069600 Nr: 55228-29.2015.811.0041

 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: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MANOEL FLANOFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora foi intimada por meio de seu advogado e depois 

pessoalmente para dar andamento ao presente feito e quedou-se inerte, 

acarretando a prolação de sentença extintiva por abandono.

Não há como o feito ser impulsionado no momento em que a parte autora 

repute conveniente comparecer aos autos.

Assim, rejeito o pedido de fls. 84 e determino que seja certificado o 

trânsito em julgado da sentença de fls. 83 e arquivado o presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 24113 Nr: 5880-38.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PINDORAMA MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPROMAT CLUB - ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DA CEPROMAT, LUIZ DIAS DE AMORIM, ROBERTO 

MODESTO DA COSTA, CARMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KINCHESKI - 

OAB:5684/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSE ROBLES VARGAS O. RODRIGUES - 

OAB:5.605/MT, ODENIR ROBERTO DONATONI COELHO - 

OAB:4545-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

383 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1023558 Nr: 33759-24.2015.811.0041

 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: JEAN CARLO STORCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO 

BRASIL LTDA, GREEN STAR - PEÇAS E VEICULOS LTDA, ENZO 
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VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIIYAMA - OAB:12.919, 

KARLOS LOCK - OAB:16.828/MT, LUIZA BORGES SILVA THE - 

OAB:11.248/MT, Luiza BORGES SILVA THÉ - OAB:11248, MARCO 

AURÉLIO M. MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, DEIRDRE A. SERRA FERNANDES - 

OAB:OAB/MS 12463, FABIO TEIXEIRA OZI - OAB:172594/SP, JEFERSON 

ALEX SALVIATO - OAB:236655

 Ante o exposto:a)INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita formulado pela 

parte autora às fls. 361/362/verso;b)Autorizo o parcelamento das custas 

processuais remanescentes – calculadas às fls. 317 - em 06 (seis) 

parcelas mensais, consecutivas e corrigidas monetariamente, por simples 

cálculo, recolhendo a primeira no prazo de quinze dias, após preclusas as 

vias recursais, independentemente de nova intimação das partes, sob as 

penas do art. 290 do NCPC, tendo como base o valor atual devido;c)Em 

igual prazo, esclareça o autor se o veículo objeto da presente ação foi 

a l i e n a d o  e  o  p o r q u ê  d a  n ã o  c o m u n i c a ç ã o  a o 

Juízo.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1138676 Nr: 26879-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN MARCELO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se as 

preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e suspensão 

do processo;b)DEFIRO a produção das provas documental, testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão;c)INVERTO o ônus 

da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;d)Oportunizo as partes 

apresentar em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das 

questões de fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os 

sujeitos processuais;e)Designo audiência de instrução para o dia 05 de 

abril de 2018 às 14h. Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas;f)Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015;Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 

25 de janeiro de 2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1164840 Nr: 37870-17.2016.811.0041

 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: MARCELO FRANCO DE CARVALHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Autorizo o levantamento das importâncias depositadas nos autos para 

custeio do tratamento médico deferido na liminar, devendo a parte autora 

indicar seus dados bancários e posteriormente efetuar ao médico 

responsável.

Como a liminar foi mantida em sede de agravo a parte autora deverá 

informar ao Juízo se ainda está em tratamento, se há débitos pendentes 

com o médico, bem como quantas sessões mensais são indicadas para a 

continuidade do tratamento para fins de complementação dos depósitos 

pela parte requerida, que de forma lamentável não cumpre as decisões 

desse Juízo na forma determinada, sendo que isso será levado em 

consideração por ocasião da sentença, inclusive no que tange à aplicação 

das penas de litigância de má-fé.

Tendo em vista o descumprimento da liminar, majoro a multa diária para R$ 

2.000,00 (dois mil reais)ficando a parte requerida ciente de que a liminar 

não deve ser cumprida na forma que bem entende, mas sim de acordo 

com a determinação do Juízo.

Outrossim, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir em Juízo, justificando sua necessidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819743 Nr: 26014-61.2013.811.0041

 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: ELIEDA APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO MATEUS, MARCELO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:OAB/MT 6270, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/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. 547/548, no valor de R$ 

1.700,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 866461 Nr: 6746-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBOCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Defiro o pedido de fls. 120 e procedo à consulta INFOJUD, a qual restou 

infrutifera em face da não apresentação de declaração pela parte 

executada, conforme extratos em anexo.

Assim, manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar ainda o demonstrativo 

atualizado do débito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873985 Nr: 12620-50.2014.811.0041

 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: GONÇALINA MADALENA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA PEREIRA DE SOUZA, 

TISSALEIA LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118948, 

FERNANDA CAMILA PICOLLI - OAB:OAB/MT 19.716, ICARO GILBRAN 

REVELES DE ANDRADE - OAB:15578, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Ante o Exposto:a)Indefiro a gratuidade da Justiça para a requerida 

Companhia Mutual de Seguros LTda;b)Indefiro o pedido de suspensão da 

presente lide;c)Rejeito a impugnação formulada pela Companhia Mutual de 
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Seguros Ltda e ante a ausência de manifestação da requerida Tissaleia 

Ltda-ME HOMOLOGO a proposta de honorários periciais de fls. 

348;d)Intime-se a requerida Tissaleia Ltda-ME para que efetue o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1087772 Nr: 5090-24.2016.811.0041

 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: RPDS, JAQUELINE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 139/140, devendo ser expedido o respectivo 

alvará.

Outrossim, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou se optam pelo 

julgamento antecipado da lide.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118033 Nr: 17925-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINEIDE DA SILVA OLIVEIRA

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

GROSSOSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, 

para declarar nula a fatura de recuperação de crédito (FRC)/fatura 

eventual e sua exigibilidade, cf. fls. 12, bem como determinar a suspensão 

de corte de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de 

titularidade da autora, em decorrência da importância constante da 

FRC/fatura eventual, além de estar vedada a inserção do nome da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito pelo malgrado crédito 

descrito na FRC/fatura eventual sub judice.Condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com suporte no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

o b s e r v a d a s  à s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 22 de janeiro de 

2.018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1122707 Nr: 19913-03.2016.811.0041

 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: ALTAIR BALIEIRO, LIGIS LINS BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, embora 

rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum, o 

que é vedado pela legislação vigente.Assim sendo, mantenho decisão, 

como lançada.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137275 Nr: 26231-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES MORAES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA 

LUZ - OAB:22.841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fls. 150, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173532 Nr: 41528-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÂNCIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOA VITORINO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PREHL - OAB:12.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 Defiro os benefícios da gratuidade da Justiça para o requerente Amancio 

Ribeiro Alves, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Nomeio para realização da perícia, independentemente de compromisso, a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. 

Rubens de Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office 

Tower - Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636. 

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir 

impedimento ou suspeição, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Após, intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.

Nos termos do art. 429 II do CPC/15, o ônus da prova incumbe a quem 

produziu o documento, no caso, a requerida Paschoa Vitorino de Mattos, 

que arcará com os custos da perícia.

Em face do princípio da cooperação, a parte autora deverá apresentar 

cópia colorida e autenticada dos documentos (carteira de Identidade – RG, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, título de eleitor, 

Passaporte), bem como indicar ao Juízo em quais instituições bancárias e 

cartórios de registro possui cartão de assinatura, num prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712039 Nr: 5121-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNE CRISTINE LEMES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos em correição.

Intime-se a parte executada, via oficial de justiça, para que junte 

documentos comprobatórios das alegações, notadamente extratos 

bancários e outros pertinentes para comprovar que a contrição recaiu 

totalmente sobre a verba impenhorável, no prazo de 05 (cinco) dias, no 

endereço indicado em fls.186

Expeça-se o necessário.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 774479 Nr: 27682-04.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

SPE S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WLADIA BULHÕES PERRUPATO 

GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LIMA JUNIOR, 

DOMENE ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:4.190/SP, LUDMILA 

BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:12.447/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Quanto ao depósito 

efetuado pelo autor ( fl24), constato que, em verdade, foi realizado na 

Ação de Consignação em apenso ( Cód 827873), razão pela qual deixo de 

analisá-los nestes autos. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios pelo autor, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos dos artigos, 85, § 2º, do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1019460 Nr: 31564-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA MEIRE ALMEIDA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença em que pretende a entrega do bem 

imóvel descrito no contrato de fls.102/106, localizado no loteamento Jardim 

Guanabara, nº 01, quadra 32, na cidade de Várzea Grande-MT.

Menciona a parte exequente que dentre as deliberações contidas na 

sentença, restou determinado para o executado proceder com a entrega 

do bem imóvel descrito no contrato de fls.102/106.

Eis a parte dispositiva da sentença:

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

iniciais para:

a)DETERMINAR a entrega à autora do bem imóvel descrito no contrato de 

fls. 102/106, localizado no loteamento Jardim Guanabara, nª 01, quadra 32, 

na cidade de Várzea Grande/MT; (...)”.

Em sede de recurso de apelação tombada sob o n.º118.705/2016, foi 

parcialmente mantida a sentença proferida pelo juízo a quo, consoante 

acórdão de fls.366.

De outra forma, denota-se que a sentença não concedeu um prazo para 

que a parte executada devolvesse o imóvel de forma voluntária.

Assim, atendendo aos princípios da razoabilidade e da cooperação 

processual, concedo o prazo de 15(quinze) dias para que a parte 

executada proceda com a devolução do bem imóvel localizado no 

loteamento Jardim Guanabara, nº 01, quadra 32, na cidade de Várzea 

Grande-MT.

Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, determino a expedição 

de Mandado de Imissão na Posse em favor da Exequente, na forma do 

art.538 do Código de Processo Civil, autorizando desde já o uso de 

reforço policial se necessário.

Caso a parte executada descumpra e venha criar embaraços ao 

cumprimento da presente determinação, nos termos do art.537, do CPC, 

fixo multa pecuniária diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Outrossim, considerando o item 2 da petição de fls.374, os honorários 

sucumbenciais determinados no acórdão, devem ser calculados sobre o 

valor atualizado da causa, conforme art.85, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1044149 Nr: 43520-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO JOAQUIM LOPES FILHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Intime-se o douto advogado da parte autora para que aponha assinatura 

na petição inicial de fls. 04/18, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, Defiro o pedido de fls. 186 e concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para juntada da minuta original do contrato entabulado entre as 

partes.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1050001 Nr: 46422-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO SOUZA SANTANA SOBRINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

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

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

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

1.115,44 (um mil cento e quinze reais e quarenta e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$ 557,72 (quinhentos e cinquenta e sete reais e 

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

557,72 (quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1066119 Nr: 53715-26.2015.811.0041

 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: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

526,28 (quinhentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,43 (cento 

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

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 
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“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067247 Nr: 54176-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR FERNANDES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para se manifestar sobre a petição de fls. 

200/203, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098867 Nr: 10128-17.2016.811.0041

 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: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FORTE DA SILVA ME, 

COTRIM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:15.373/MT

 O requerido foi devidamente citado por edital, porém não apresentou 

contestação, consoante certidão de fl. 191 Desta feita, decreto-lhe a 

revelia.

Desse modo, nos termos do artigo 73, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial, na pessoa do Professor Coordenador do Núcleo 

de Práticas Jurídicas da Unic – Universidade de Cuiabá, que deverá ser 

intimado e terá vista dos autos para apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103211 Nr: 11791-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

519,16 (quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,31 (cento 

e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106361 Nr: 13104-94.2016.811.0041

 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: B. K. B. FONTES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA ALVES COLLAREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BATTISTELLA - 

OAB:16.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se à secretaria do Juízo nos exatos termos do art. 254 do 

CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131381 Nr: 23575-72.2016.811.0041

 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: RAFAEL CARDOSO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS GRAVADORA E EDITORA MUSICAL 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR UEHARA PAULA - 

OAB:19795/0, RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - OAB:19441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 63/64.

Proceda-se na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1133481 Nr: 24428-81.2016.811.0041

 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: AMÂNCIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOA VITORINO DE MATTOS, SEVERINO 

CARLOS DA SILVA, ESPÓLIO DE GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14738-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:OAB/DF 23.800, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 Inexiste conflito possessório individual urbano ou rural na espécie, 

versando a presente causa sobre demanda tipicamente petitória. (...) 

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo.II – IMPUGNAÇÃO À 

JUSTIÇA GRATUITA. (...) .A parte impugnante não trouxe aos autos 

qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência da 

parte impugnada para suportar as despesas do processo, ônus que lhe 

incumbia.Destaco que nos autos em apenso de incidente de falsidade 

documental de código n. 1173532 consta a informação de que o 

impugnado Amancio Ribeiro Alves foi preso civilmente em face do não 

pagamento de pensão alimentícia.Assim, há uma presunção de que o 

mesmo não possui condições financeiras de arcar com os custos do 

presente processo. (...) Assim, rejeito a impugnação à Justiça Gratuita, 

mantendo o benefício concedido ao autor.III – IMPUGNAÇÃO À 

RECONVENÇÃO.A parte autora reconvinda suscitou as preliminares de 

prescrição e inépcia na peça de fls. 113/132, sendo portanto, devida a 

intimação da parte ré reconvinte para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ofensa ao artigo 10 do CPC/15.IV – 

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 
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formato .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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1140353 Nr: 27556-12.2016.811.0041

 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: SELMA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CESAR ROCHA ZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido para a citação por edital do requerido IVAN CESAR 

ROCHA ZAGUI (fls.67).

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1156639 Nr: 34543-64.2016.811.0041

 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: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA DE ARRUDA MELO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614/MT

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

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

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

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1157008 Nr: 34675-24.2016.811.0041

 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: CASA DA ENGRENAGEM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S CORREA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fls. 43, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1161980 Nr: 36753-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA GONÇALINA DE CAMPOS MIRANDA

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

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO;b)DEFIRO a produção 

das provas documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal das 

partes, sob pena de confissão;c)Oportunizo as partes apresentar em 

Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato 

e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais;d)Nomeio para realização da perícia, independentemente de 

compromisso, o perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, CRM 1043, Médico Perito 

da Justiça do Trabalho, com endereço na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, Hospital Amecor, nº 898, Bairro Baú, Cuiabá/MT, telefone nº 

(65) 3612-7033, email: ivanantoniovieira@terra.com.br. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, após, intime-se a empresa nomeada 

para apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes somente 

depois que o perito juntar sua proposta de honorários. Caso o perito não 

faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos conclusos antes da 

referida intimação. Havendo proposta de honorários, venham-me 

conclusos após o prazo concedido às partes.e)Uma vez que a prova 

pericial foi requerida exclusivamente pela parte requerida, a esta incumbirá 

o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do 

CPC/15;f)Designo audiência de instrução para o dia 13 de abril de 2018 às 

14h. Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas;g)Cabe 

ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo 

somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 

455, do CPC/2015;h)Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca 

da petição de fls. 273/273/verso e depósito de f ls. 

274.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2018.Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 270161 Nr: 2278-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA RONDONÓPOLIS LTDA, 

MARCELO ALIPERTI MAMMANA, MARCOS ALIPERTI MAMMANA, IGNÁCIO 

MAMMANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:12.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46.325

 Defiro o pedido de fls. 287/287/verso e procedo à baixa da restrição 

RENAJUD, conforme extratos em anexo.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 378541 Nr: 14700-60.2009.811.0041

 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: TC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

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

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

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

4.524,33 (quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e tres 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.288,19 (dois mil duzentos e 

oitenta e oito reais e dezoito centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 2.221,39 (dois mil duzentos e vinte e um reais e trinta e nove 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 703679 Nr: 38318-97.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI SAID KARFAN, MARINALVA RODRIGUES MIRANDA 

KARFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO COSTA 

MARQUES CORBELINO - OAB:5.486/MT, MARCOS CONCEIÇÃO 

CALDAS ABREU - OAB:11.191/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na 

petição inicial para REINTEGRAR a parte autora definitivamente na posse 

dos da área do Lote n° 29, do loteamento Parque Humaitá I, no distrito de 

Coxipó da Ponte, município de Cuiabá-MT.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 

8º, do Código de Processo Civil.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte ré, que ora concedo, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 735749 Nr: 32136-61.2011.811.0041

 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: NELSON CARLOS FERRUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO RODRIGUES FERREIRA, MARIA 

MONTALVAO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16.114, FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - OAB:19.066

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil de 2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de renovação da locação e 

DETERMINAR a sua desocupação do imóvel locado, localizado na “Rua 

Sorocaba, n. 19, Bairro CPA I, em Cuiabá – MT”, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Considerando a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, 

§ 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e não havendo 

r e q u e r i m e n t o ,  a r q u i v e m - s e  o s  p r e s e n t e s 

autos.Publique-seIntime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 748755 Nr: 404-28.2012.811.0041

 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: CELSO EDUARDO DA SILVA PEREIRA, SHEILA PEREIRA 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA PEREIRA FILHO, CARMELITA 

DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:2772-A/MT, ANTONIO HÉLIO R. DO PRADO FILHO - 

OAB:7626/MT

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o 

calculo de fls. 347, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819459 Nr: 25732-23.2013.811.0041

 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: 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/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. 459/462, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878875 Nr: 16059-69.2014.811.0041

 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: AGUINALDO AMANCIO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

 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. 132/135, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 885211 Nr: 20008-04.2014.811.0041

 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: FRANCISCA DAS CHAGAS BREUNIG FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT
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 Tendo em vista o teor da mensagem de fls. 481, destituo o perito Dr. 

Lucas Vaz Gallego Lima e em seu lugar nomeio o profissional Dr. Wissem 

Khalil, CRO 2966, Mestre em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e 

Implantodontia, com endereço na Clínica INSTITUTO VIVAN sito na Rua: 

Comandante Costa n° 1628 Bairro: Centro Sul CEP 78020-400, Esquina da 

rua Tenente Thogo da Silva Pereira com a rua Comandante Costa, Uma 

quadra antes do colégio Coração de Jesus esquina do lado esquerdo, 

Fone: 3623-4999, Celular consultório: Cel: 9688-1200 (vivo), 9224-3678 

(claro), secretária Erica.

Intime-se o douto perito para apresentar proposta de honorários, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 904137 Nr: 32936-84.2014.811.0041

 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: CLÁUDIA CRISTINA MENEZES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Considerando o transcurso do prazo solicitado na petição de fls. 280/281, 

intime-se o douto advogado da parte autora para que se pronuncie acerca 

da localização ou não do endereço de sua cliente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Outrossim, em igual prazo, manifeste-se a parte requerida acerca da 

informação de fls. 277.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 914118 Nr: 39582-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA-ME, 

MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725/MT

 Homologo a proposta de honorários de fls. 108/110.

Intime-se derradeiramente a parte requerida para que efetue o depósito 

dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova pericial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 934106 Nr: 51467-24.2014.811.0041

 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: MARIA LUCIA PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, RODRIGO NUNES - OAB:19341/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. 132/133, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 938315 Nr: 53813-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CESAR CASTOLDI

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante do exposto, DESCONSTITUO a sentença prolatada ás fls. 92/93 e 

JULGO E DECLARO EXTINTA sem resolução de mérito, a presente Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório proposta por Edson Cesar Castoldi, 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro SPVAT S/A 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em 

face do reconhecimento da coisa julgada.Aplico a Requerente, a pena de 

litigância de má-fé, condenando-a ao pagamento de multa no percentual de 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, bem como a 

indenização à parte Requerida pelos prejuízos que esta efetivamente 

sofreu, mais os honorários advocatícios pagos à contratação do 

advogado e todas as despesas que efetuou em razão da 

demanda.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas.Publ ique-se . 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 941254 Nr: 55314-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE ALMEIDA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Proceda-se à formação do II volume dos autos.

Outrossim, em atenção ao artigo 10 do CPC/15, manifeste-se a parte 

autora acerca do laudo de fls. 205/208, no prazo de 10 (dez) dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021209 Nr: 32539-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEIZELLEN CRISTINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Nos termos do art. 10 do CPC/15, manifeste-se a parte autora acerca do 

teor da petição de fls. 263/266, em especial quanto a alegação de 

inadimplemento, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021265 Nr: 32564-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO TOBIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Sr. Oficial de Justiça em sua certidão de fls. 29/30 está totalmente 

equivocado quanto a interpretação do Provimento n. 021/2012/CM e com o 

que ficou decidido recentemente pela Corregedora Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 143/2017 / CIA nº 

0154311-10.2016.8.11.0000, cópia integral em anexo, mas transcrevo a 

parte principal, verbis:

Pelo artigo 1º do Provimento nº. 021/2012-CM consideram-se contíguas as 

comarcas que possuam facilidade de acesso e trânsito e as incluídas na 

mesma região metropolitana, desde que haja uma distância máxima de 30 

(trinta) quilômetros entre a sede dos municípios.

 A referida normativa estabelece, ainda, no inciso II, §1º, do artigo 1º, as 

Comarcas de Cuiabá e Santo Antônio de Leverger como contíguas.

 Nesse sentido, a distância de 30 (trinta) quilômetros estabelecida no 

Provimento serve de parâmetro apenas para verificação da contiguidade 

das comarcas.

 Não se pode confundir o critério instituído pelo Conselho da Magistratura 

como um limite na atuação dos Oficiais de Justiça, de modo que, a 

competência para cumprimento de ordens judicias deve abranger todo o 

território da comarca tida como contígua.

 In casu, o mandado expedido para cumprimento de diligência em Barão de 

Melgaço deve ser cumprido pelo Oficial de Justiça lotado no Fórum de 

Cuiabá.

Assim, renove-se o mandado de citação de fls. 28 e advirta o Sr. Oficial 

de Justiça que o não cumprimento acarretará a adoção das providências 

administrativas junto à Diretoria do Fórum.

Quanto ao pedido de fls. 31/32 não houve alteração da situação fática a 

justificar a revogação da decisão de fls. 16/17/verso, contra a qual não 

houve a interposição do recurso cabível.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1055289 Nr: 48907-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGF IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMTTL TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES DE 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE MORAES 

SALLES FILHO - OAB:SP N° 45.313, BRUNO BONTURI VON ZUBEN - 

OAB:206768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16.604, thiago pertile borda - OAB:21017

 Em atenção ao artigo 10 do CPC/15, manifeste-se a parte exequente 

acerca da petição de fls. 56/57, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1074399 Nr: 57287-87.2015.811.0041

 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: AGDA NONATA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUZIA MARIA DA VEIGA, 

BENEDITO BRAZ DA CUNHA, ALEXANDRE CRUZ DA VEIGA, MARIA 

MESSIAS DOS REIS, LUZIA NONATA DA CRUZ, AMANDA OJEDA, ANA 

LUZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1089194 Nr: 5795-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONE THOR SYSTEMS COMPANY LIMITED, TD 

WORLD COMERCIO DE BEBIDAS, ELETRONICOS E ARTIGOS DE 

COLCHOARIA LTDA EPP, TD WORLD EQUIP. INF. LTDA, MISAEL MARTINS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY ALCIR GUERRA - 

OAB:97.073/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Os requeridos ONE THOR SYSTEMS COMPANY LIMITED e TD WORLD 

COMERCIO DE BEBIDAS, ELETRONICOS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 

LTDA foi devidamente citada por edital, porém não apresentou 

contestação, consoante certidão de fl. 219. Desta feita, decreto-lhe a 

revelia.

Desse modo, nos termos do artigo 73, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial, na pessoa do Professor Coordenador do Núcleo 

de Práticas Jurídicas da Unic – Universidade de Cuiabá, que deverá ser 

intimado e terá vista dos autos para apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1091404 Nr: 6759-15.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TULIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291-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, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 20/04/2018, às 08:30 horas, 

que realizar-se-á pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 1120986 Nr: 19232-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANY CRISTINA DA SILVA CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

516,89 (quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), a que 

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

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,04 (cento 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1125386 Nr: 21077-03.2016.811.0041

 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: PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR DE CARVALHO, MARIA MARCHI DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JÚLIO - 

OAB:OAB/MT 16.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739/MT

 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 

.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1139645 Nr: 27220-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLEN JESSICA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015.Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1153350 Nr: 33199-48.2016.811.0041

 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: TULIO DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY COSTA - OAB:21352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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. 173/175, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000826-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCILIO EVANGELISTA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000826-73.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MANOCILIO EVANGELISTA DE MACEDO REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER c.c INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS c.c 

TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MANOCILIO EVANGELISA DE 

MACEDO, em desfavor de UNIVERSIDADE DE ANHANGUERA – GRUPO 

KROTON. Aponta a parte reclamante que é aluno da instituição requerida 

no curso de Letras, ingressando no segundo semestre do ano de 2013, 

realizando o curso normalmente até o ano de 2017/1 (primeiro semestre). 

Ocorre que, ao se deparar com o seu portal verificou a reprovação com 

nota “0” na disciplina de Língua Inglesa II. Ao indagar a respeito, 

informaram que a prova havia desaparecido, e que estavam fazendo de 

tudo para encontrar. Outro equívoco cometido é quanto ao lançamento da 

nota do Estágio Supervisionado em Língua Inglesa I e II, uma vez que 

apesar de ter feito o estágio no Colégio dos Militares Marechal Dutra, ao 

pedir para que a coordenadora escaneasse o relatoria, a mesma não fez. 

Não bastasse, houve problemas com o financiamento junto ao FIES, pois 

no início do semestre de 2016/2 recebeu o boleto para pagamento da 

mensalidade no valor de R$ 1.137,72, diferente do que estava 

estabelecido no benefício do FIES, cujo valor era de R$ 162,73 em face de 

ser beneficiário de 89,23% do financiamento estudantil. Devido a 

orientação de responsável pelo FIES na Empresa Ré, o Autor aguardou até 

o início do semestre de 2017/1 para resolver seu problema, tendo pago 

apenas a rematrícula/primeira mensalidade do semestre de 2016/2, pois 

aguardava a solução da situação para tal. Logo no início do semestre de 

2017/1 o Autor foi à universidade resolver seu problema, sendo informado 

que deveria fazer o aditamento primeiro. No dia 27/03/2017, segunda-feira, 

o Autor dirigiu-se novamente à secretaria e a responsável do FIES não lhe 

deu solução. Ao invés disso, finalmente contou que não havia nada que 

pudesse ser feito para solucionar a situação do Autor e que o mesmo 

deveria pagar as mensalidades em atraso, estas já no valor de R$ 

7.831,04 (sete mil oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos), valor 

este que inclui as mensalidades em atraso, todas no valor incorreto e 
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algumas multas de biblioteca, que segundo a universidade não podem ser 

desmembradas das mensalidades para que seja efetuado o pagamento à 

parte. Diante do não pagamento dos boletos incorretos, o Autor teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Além do prejuízo 

financeiro, o Autor, que aguardou a solução do problema para efetuar o 

pagamento da primeira mensalidade, esta que equivale a rematricula 

(mensalidade de Agosto/2016), teve seu acesso ao portal restringido, 

perdendo assim prazos de atividades onlines, sendo estas: Tópicos 

Complementares de Engenharia Mecânica, Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC e Estágio Supervisionado 2, que tiveram seu prazo vencido 

nos dia 10/04, 14/04 e 17/04/2017, respectivamente, matérias essas de 

acesso exclusivo por meio do portal do aluno. Inclusive, cabe ressaltar 

que o Autor não está devidamente matriculado, pois em consequências 

aos débitos foi-lhe negada a rematrícula. Dessa forma, requer a 

concessão da liminar para ter acesso ao portal do aluno, bem como novo 

prazo para realização das atividades das matérias de Tópicos 

Complementares de Engenharia Mecânica, Trabalho de Conclusão de 

Curso e Estagio Supervisionado 2, que tiveram seu prazo encerrado nos 

dias 10/04, 14/04 e 17/04. 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. A 

despeito das razões veiculadas na inicial, tenho que não ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, 

isso porque os fatos narrados traduzem uma situação embaraçosa, não 

ficando clarividente sobre as pendências financeiras, os motivos que 

impediram a realização das matérias, o que somente será possível com a 

instrução probatória. Consigno que não foi colacionado aos autos Contrato 

de Financiamento Estudantil para se verificar os valores das mensalidades 

e o percentual financiado. Outrossim, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento do pedido em sede de cognição sumária. 

Por fim, conforme narrado inicial a inadimplência perdura desde o ano de 

2016 e, somente agora a parte vem em juízo rogando providências. Assim, 

ausente um dos 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 10 de abril de 2018, às 

11h – Sala 2, 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). Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, fazendo constar 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 entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. 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

Decisão Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1001121-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DE CARVALHO (NUNCIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME (NUNCIADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001121-13.2018.8.11.0041 

NUNCIANTE: IVANIR DE CARVALHO NUNCIADO: A.W.R CONSTRUTORA 

LTDA - ME Cuida-se de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C 

TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por IVANIR DE CARVALHO, em desfavor 

de AWR CONSTRUTORA LTDA - ME. Aponta a parte reclamante que é 

proprietária do imóvel descrito na inicial, no qual reside. Ocorre que, a ré 

adquiriu dois terrenos para exploração imobiliária, tendo construído um 

imóvel no lote n. 24 e já iniciou a obra no lote n. 25, que fica ao lado da 

casa da requerente. A ré já escavou buracos encostado ao muro da casa 

da Requerente, para fazer a parede lateral, cuja construção abrange os 

12 (doze) metros de frente do terreno numa altura mais ou menos de 09 

(nove) metros, conforme se vê na foto anexa da primeira construção. A 

referida construção, com a parede alta de mais ou menos 9(nove) metros 

de altura, sem deixar um espaçamento de no mínimo 1¹/²(um metro e meio), 

causará prejuízo e prejudicará consubstancialmente a residência da 

Requerente, tal como: · Deixará a casa escura em todo o lado lateral onde 

estão localizados os quartos, o dia inteiro. No período matutino impedirá 

totalmente a entrada do sol, vez que, os quartos foram projetados 

exatamente para que fossem irradiados pela LUZ DO SOL DA MANHÃ, 

necessário à saúde. · A parede muito alta e encostada no murro impedirá 

a ventilação e deixará a casa da Requerente abafada e quente. · Terá o 

incômodo de ter que conviver com vizinhos muito próximos, como se 

fossem de parede e meia, isso afetará sua privacidade. · Todos os fatos 

elencados acima, afetam diretamente e proporcionam a desvalorização 

imobiliária da casa da Requerente. Por tais razões, pugna pelo deferimento 

da tutela de urgência para embargar a obra, ordenando a suspensão sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). 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. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. A prova documental 

encartada aos autos traz indicativos de que o requerido está edificando o 

imóvel sem obediência às normas legais, infringindo os arts. 1.277 e 1.301, 

ambos do Código Civil. Ainda, há o fato de obra vir a ocasionar danos ao 

imóvel lindeiro da autora. Desta forma, estando presente a probabilidade 

do direito invocado, bem como o risco ao resultado útil do processo, 

requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. 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 de tutela de urgência para determinar que 

a ré suspenda a execução da obra, sob pena de multa diária pelo valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior deliberação deste Juízo. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 10 de abril de 2018, às 

12h – Sala 2, 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). Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, fazendo constar 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
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034516-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034516-30.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR REQUERIDO: 

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS Cuida-se de pedido de 

reconsideração formulado pelo Condomínio Edifício Maison Paris junto ao 

ID n. 11104294, requestando pela revogação da decisão que deferiu a 

tutela provisória em favor de Gércio Marcelino Mendonça para autorizar 

alteração da proporção de rateio da despesa de condomínio relativa a 

unidade habitacional de cobertura. Em síntese, sustenta o peticionante que 

a decisão vai de encontro a jurisprudência atual e ofende as normas 

estabelecidas na convenção condominial, a qual se alinha à legislação 

vigente. Defende que, a par da insubsistência da conclusão que deferiu a 

tutela provisória, se evidencia risco de dano inverso consubstanciado no 

fato de que a decisão obriga os demais condôminos a incorporarem nas 

suas cotas condominiais valores indevidos. DECIDO. Reexaminando a 

questão entendo que assiste, em parte, razão ao peticionante 

concernente ao risco de prejuízo que a decisão provisória acarreta aos 

demais condôminos sendo certo que a alteração dos valores de 

participação no rateio das despesas submete a coletividade de moradores 

a arcarem com custos da diferença relativa a unidade de cobertura. De 

outra banda não se identifica o mesmo risco de dano ao autor, haja vista 

que já vinha suportando a cobrança dentro dos parâmetros atualmente 

fixados, cuja legalidade será objeto de análise no exame do mérito. Não há 

registro de precedente vinculante sobre o tema e verifica-se que a matéria 

foi tratada de forma divergente pelo STJ, o que faz concluir pela não 

recomendação de decisão provisória, por sua natureza precária, 

notadamente diante das consequências para a coletividade de moradores. 

Ademais, o art. 1.336, I, do CC, estabelece que as despesas do 

condomínio serão proporcionais as frações ideais do condômino, salvo 

disposição em contrário na convenção. No caso em tela, a Convenção do 

Condomínio dispõe mais especificamente em sua cláusula 9ª, que a 

importância total das despesas mensais é dividida na proporção da fração 

ideal de cada unidade autônoma, sendo que a cobertura paga de 

4,44695% das despesas e cada apartamento tipo paga 2,181382% das 

despesas. Assim, ao menos neste momento processual tem-se que as 

cláusulas da Convenção devem ter seus efeitos preservados até que 

sobrevenham maiores subsídios durante a fase instrutória para verificar 

sobre a suposta ilegalidade. Considerando o teor da justificativa 

apresentada, considero presente o requisito para suspensão da decisão 

provisória até exame mais aprofundado da questão, o que se fará após o 

exercício do contraditório. Ante o exposto, diante da justificativa 

apresentada, acolho o requerimento de reconsideração para revogar a 

decisão que concedeu a liminar junto ao ID n. 10813526, restaurando a 

eficácia da Cláusula, 9ª, IV, da Convenção do Condomínio Edifício Maison 

Paris. Considerando o teor da presente decisão declaro prejudicados os 

embargos de declaração formulados no ID. 11200598. Expeça-se 

contramandado. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CYDSON SAMPAIO SOUZA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001201-74.2018.8.11.0041 

AUTOR: CYDSON SAMPAIO SOUZA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C.C PEDIDO LIMINAR ajuizada por CYDSON SAMPAIO 

SOUZA, em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e 

MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Aduz a 

parte requerente que em 05/06/2013 adquiriu um apartamento localizado 

no Condomínio Chapada Diamantino, sendo realizada a entrega das 

chaves em 11/11/2015. Desde a entrega das chaves vem sofrendo com 

diversos problemas gerados pela má qualidade dos serviços e dos 

materiais empregados na obra. O objeto da lide é o vazamento de gás nas 

tubulações dos blocos, o qual tem oferecido riscos à saúde dos 

moradores, inclusive, tendo uma equipe técnica realizada uma vistoria e 

constatada a necessidade de intervenção imediata do sistema de 

distribuição de gás, sendo necessária a substituição das tubulações das 

áreas comuns, troca dos abrigos dos medidores e conexões dentro das 

normas técnicas. Diante da inércia da ré em realizar os reparos, pugna 

pelo deferimento da liminar para determinar que as requeridas apresentem 

proposta de reparos definitivos na tubulação e medidos do gás, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo conter: substituição dos materiais precários 

utilizados, data de início e término dos reparos; apresentando solução 

para ausência contínua de gás enquanto houver a realização dos reparos 

na tubulação do gás e medidores; devendo solucionar todos os vícios e 

deformidades constatados, sob pena de aplicação de multa diária. 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. A despeito das razões veiculadas na inicial, tenho que não 

ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado, máxime se levar em conta tratar-se de informações unilaterais, 

além de cuidar de matéria atinente ao mérito, sendo prudente aguardar o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Ademais, conforme narrado na inicial os problemas 

pendem desde 2015 e somente agora a parte requerente vem em juízo 

rogando providências. Assim, ausente um dos requisitos, o indeferimento 

do pedido de tutela de urgência se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 10 de abril de 2018, às 8h – Sala 3, 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 
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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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021477-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021477-63.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor 

devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar 

sua hipossuficiência não colacionando nenhum documento que comprove 

que o valor por ele percebido é insuficiente para custear o presente feito. 

Posto isto, considerando que o autor não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, determino a sua intimação para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas (art.290 do CPC), sob 

pena de cancelamento e extinção. Em não havendo recolhimento das 

custas na data limite, certifique-se e concluso para cancelamento da 

distribuição e/ou extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de 

dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023511-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A (RÉU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023511-11.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 
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jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora, intimada, 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido para que esta comprovasse 

sua hipossuficiência. Posto isto, considerando que a autora não 

colacionou aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, determino a sua 

intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas (art.290 do CPC), sob pena de cancelamento e extinção. Em não 

havendo recolhimento das custas na data limite, certifique-se e concluso 

para cancelamento da distribuição e/ou extinção do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021138-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN MATHAEUS BORBA DE PAIVA 04060916170 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021138-07.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Consigno que caso o autor não possua holerite e/ou não 

declare renda, que traga extrato dos ultimos 03 meses de suas contas 

bancarias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2017 Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1024784-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DAMAS BIDOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024784-25.2017.8.11.0041 DECISÃO Após atenta 

leitura das razões de pedir constantes do recurso de agravo de 

instrumento interposto pelo autor, revejo a minha posição e revogo a 

decisão constante do ID 93397763, para admitir a tramitação do feito 

perante este juízo. A parte autora requer a isenção do recolhimento das 

custas judiciais ou, alternativamente, a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. In casu, em se tratando de ação 

objetivando liquidação de sentença pelo procedimento comum, e não 

pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos, necessário o 

pagamento das custas judiciais iniciais, as quais são indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar 

sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Poderá a parte, ainda, promover o pagamento das custas 

judicias, caso em que os autos deverão retornar conclusos para 

apreciação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2017. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030602-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRILENE GLAUCIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030602-55.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
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DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora é 

empresária e Diretora Geral da empresa Cerqueira e Souza LTDA a qual 

recebe a titulo de proventos o valor de R$5.486,24 , renda esta 

incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. 

Saliento ainda que em uma rápida pesquisa na WEB, em especial no site 

https://www.consultasocio.com/q/sa/mirilene-glaucia-de-souza é possível 

ver que a autora é sócia proprietária de uma construtora (GIRASSOL 

CONSTRUTORA) de um supermercado (SUPERMERCADO MACHADO DE 

OURO) e de uma Lanchonete (LANCHONETE GIRASSOL) das quais 

somadas possuem um capital social de quase R$ 500 mil reais. Ademais, a 

autora não colacionou nenhum documento que comprove que o valor por 

ela percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que a autora não colacionou aos autos prova convincente 

de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

e, determino a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento das custas (art.290 do CPC), sob pena de cancelamento e 

extinção. Em não havendo recolhimento das custas na data limite, 

certifique-se e concluso para cancelamento da distribuição e/ou extinção 

do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2017 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000069-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SILVA LOPES (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000069-79.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou cópia dos 03 últimos meses de seus extratos bancário, sob 

pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. 

Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de janeiro 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025411-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025411-29.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2017 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025790-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SAMSON PIERRE (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025790-67.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, apresentando 

copia do prévio requerimento administrativo sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá, 23 de agosto de 2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028928-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA RITA MILIOSI MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028928-42.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11151269 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 08:00 horas. Cadastre os advogados do réu no sistema. 

Após, cite e intime todos da nova data. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008488-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINICIO SILVA DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008488-25.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que foi designada 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334, CPC. Como 

verifica-se dos autos, a parte autora embora devidamente intimada (§ 3º, 

art. 334, CPC), não compareceu à audiência, deixando de justificar sua 

ausência. O ordenamento processual, sanciona a ausência injustificada 

das partes à audiência preliminar. Posto isto, nos termos do §8º do art. 

334, do CPC vigente, considero a ausência da parte autora como ato 
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atentatório à dignidade da justiça e a sanciono (parte autora) com multa de 

2% do valor da causa, cuja a importância será revertida em favor do 

Estado. Deixo de designar nova data para audiência, como requerido pelo 

patrono do autor, eis que este não justificou o motivo pelo qual o seu 

cliente não compareceu ao ato. Ademais, nenhuma proposta de acordo foi 

formulado pelo patrono do autor na referida audiência. Aguarde-se o 

decurso do prazo para oferecimento de defesa pela ré. Após, concluso. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025808-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES ALVES (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025808-88.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, apresentando 

copia do prévio requerimento administrativo sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá, 23 de agosto de 2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010894-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARIA GONZAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELVIS AVELINO DE ANICEZIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010894-19.2017.8.11.0041 Vistos. Intime-se o réu 

pessoalmente para regularizar sua representação processual, 

constituindo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, para que ratifique os 

termos do acordo de ID. 9805349. Cuiabá, 14 de setembro de 2017 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000235-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000235-14.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036685-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BRITO CORREA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036685-87.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, apresentar cópia de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000392-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000392-84.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

extratos de suas contas bancárias e/ou declaração de imposto de renda, 

sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, 

rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Deverá no mesmo prazo cumprir 

o que determina a Resolução 04/2016-TP, organizando e classificando a 

petição inicial e os documentos que a instruíram, devendo ainda 

apresentar o endereço eletrônicos das partes, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031043-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA PEDROSO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031043-36.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Determinada a emenda a inicial para comprovação da hipossuficiência o 

autor apresentou a petição e os documentos de ID 10423900 e seguintes. 

O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. 

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 
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do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor é contador 

e segundo o documento de ID 10153449 (pagina 05) o mesmo informou e 

comprovou, eis que conseguiu o financiamento imobiliário, que possui uma 

renda LIQUIDA de R$27.000,00. Por outro lado, a sua planilha de gastos de 

ID 10424932 demonstram que a sua média de gasto mensal gira em torno 

de R$7.704,96. Ademais, da declaração de imposto de renda apresentada 

consta que o autor possui patrimônio superior a meio milhão de reais, 

patrimônio este muito superior aqueles que fazem jus ao benefícios da JG. 

Posto isto, considerando que o autor não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerido. Entretanto, oportunizo ao autor o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 06 parcelas iguais e sucessivas. Conforme 

informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na Divisão de 

Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o autor adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020823-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIM HENRIQUE CAMARGO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020823-13.2016.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora já se manifestou pela utilização do laudo pericial elaborado junto a 

central de conciliação do fórum da capital, para o julgamento antecipado 

do feito. Assim, intime-se a parte ré para que, em 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto à possibilidade de utilização da pericia realizada perante 

a Central de Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036264-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JULIANI (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036264-97.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, apresentar comprovante de 

endereço. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037769-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TOLEDO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037769-26.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 24/04/2018 às 12:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 
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pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036652-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEITE DOS SANTOS (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036652-97.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora, 

deverá em 15 (quinze) dias, apresentar cópia de prévio requerimento 

administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 

169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após 

o decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT, 08 

de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037443-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DE LIMA GOMES (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037443-66.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, apresentar cópia de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 18 de dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000680-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PAWLOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000680-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação ordinária c/c pedido de indenizaçãoc/c de tutela de urgência “in 

limine” proposta por Gilberto Pawloski contra a IUNI – UNIC Educacional 

Ltda., todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata o autor 

que é aluno do 10° semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo onde 

cursa a disciplina de Trabalho Final de Graduação – TGF, que consiste em 

comparecer em aulas de orientação, realizar e entregar um pré-projeto, 

apresenta-lo perante uma banca de professores, realizar eventuais 

correções, entrega-lo de forma final e novamente defende-lo perante 

outra banca de professores. Se aprovado, apto a participar da colação de 

grau. Esclarece que cumpriu todas as exigências fixadas pela instituição, 

tendo sido aprovado na matéria “Introdução ao Trabalho Final de 

Graduação”, e qualificado para a sua defesa perante a banca de 

professores, conforme edital n°12/2017 publicado pela Diretoria da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Narra que no dia 15/12/2017 

apresentou o seu trabalho final perante a banca examinadora e, apesar de 

não terem publicado a sua nota, o mesmo foi parabenizado por todos pela 

sua aprovação. Informa que no dia 28/11/2017 foi notificado a comparecer 

a uma sindicância instaurada para apurar uma “denúncia de irregularidade 

na nota que consta como aprovado na disciplina de Introdução ao 

Trabalho Final de Graduação ministrada em 2017/1”. Elucida que no dia 

29/11/2017 foi informado que constataram uma fraude no banco de dados 

da instituição e que a nota lhe atribuída na matéria de “Introdução ao 

Trabalho Final de Graduação” foi alterada para maior, ficando o mesmo 

com o status de “Aprovado”, contudo, esta seria revista, sendo 

convencido a firmar uma declaração de próprio punho que foi entregue à 

comissão de sindicância. Relata que lhe foi concedido um prazo para 

apresentação de defesa, e que em 14/12/2017 por meio da Portaria n° 

21/2017 a comissão decidiu por manter a nota atribuída pelo professor da 

disciplina Introdução ao Trabalho Final de Graduação, estando o autor 

“REPROVADO”, tanto na disciplina de Introdução ao Trabalho Final de 

Graduação, quanto na disciplina de Trabalho Final de Graduação. Salienta 

que tentou resolver o impasse de forma administrativa protocolando um 

requerimento junto a Diretoria da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – 

FAU, contudo, até o presente momento não obteve resposta. Noticia que 

sua colação de grau está agendada para o dia 29/01/2018, todavia, diante 

da sua “reprovação” nestas disciplinas, está sendo impedido de participar 

de tal ato solene. Diante disso, postula a concessão de tutela provisória de 

urgência para determinar que a ré inclua o seu nome na lista de colação 

de grau da turma de Arquitetura e Urbanismo que será realizada no dia 

29/01/2018, e nas demais solenidades que dependa da autorização da 

faculdade e/ou que autorize ao autor a participar dos referidos eventos 

mesmo de que forma simbólica, sob pena de multa diária. A inicial foi 

instruída com diversos documentos, Determinada a emenda a inicial 

(11372928) o autor apresentou a petição de ID 11396830, a qual veio com 

os documentos de p.7 e 9 (ID 11396876) ilegíveis, sendo determinado 

novamente a sua emenda. O autor apresentou uma nova petição e 

documentos em que reitera os pedidos iniciais. (ID 11484961) Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO a emenda a inicial 

requerida sob o ID11484961. A tutela almejada pelo autor passou a ser 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 
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código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Infere-se dos autos que houve a alteração no sistema de 

notas da instituição ré, fato este narrado pelo autor e comprovado por 

meio dos documentos colacionados, em especial os “Print Screen” 

retirados do seu portal do aluno, onde ora consta a situação 

“APROVADO”, ora “REPROVADO”. Incontestável também é o poder 

discricionário dos professores que ministram a referida matéria em 

avalia-lo, atribuindo a nota que acham ser merecido pelo trabalho 

apresentado. O autor aduz que cumpriu com todas as obrigações para 

obter a nota para aprovação na matéria de Introdução ao Trabalho Final de 

Graduação – ITFD, estando apto assim a apresentar o seu Trabalho Final 

de Graduação – TFG, contudo, tais alegações não ficaram, de forma 

preliminar, comprovas nos autos. Dos documentos de ID 11396876 (p.7 e 

9), mesmo que parcialmente ilegíveis, é possível verificar que o autor não 

conseguiu atingir a média 7,0, necessária para ser aprovado na matéria de 

Introdução ao Trabalho Final de Graduação – ITFD. A nota atribuída ao 

autor em seu 1° bimestre, mesmo que somadas e dividias igualitariamente, 

não chegariam ao percentual de 7 pontos, para a sua aprovação naquele 

bimestre. Ademais, consta dos documentos apresentados nos autos que 

a professora que ministra a matéria não realizou qualquer alteração na 

nota do autor, valendo assim aquelas lançadas precipuamente informadas 

a este e que não o habilita à colação de grau. Dos autos é possível 

verificar também a ciência do autor quanto as notas recebidas, visto que 

exarou a sua assinatura no quadro de notas colacionado a p.7 e 9 do 

documento de ID 11396876. Não há sequer como deferir ao autor a sua 

participação simbólica, em respeito à autoridade conferida ao professor da 

matéria que o avaliou e concluiu pela nota que resultou em sua 

reprovação. Saliento ainda que o autor não apresentou qualquer prova ( 

troca de mensagens, e-mail, requerimento) de que tenha entrado em 

contato com a professora (antes de instaurado a sindicância) para que 

esta retificasse a sua nota. Este apenas alega que a fez, contudo, sua 

alegação é contraposta a declaração da professora, que informa que não 

realizou qualquer alteração no referido sistema. Desta forma, tendo a 

professora da referida matéria a autoridade e discricionariedade para 

atribuir a nota que qualifica o aluno para a conclusão de seus estudos, e 

sendo indiscutível que houve uma alteração PARA MAIOR da nota do autor 

no portal do aluno que o qualificou como APROVADO e a qual foi realizada 

de forma fraudulenta, bem como, não tendo o autor comprovado que 

requereu e/ou teve atendido o pedido de retificação de nota, forçoso se 

faz o indeferimento do pedido liminar diante da ausência dos requisitos 

autorizadores. Nesse sentido já decidiu o TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALUNA IMPEDIDA DE COLAR GRAU - 

ALTERAÇÃO INDEVIDA DE NOTAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO - MUDANÇA DA SITUAÇÃO DE REPROVADA 

PARA APROVADA - FRAUDE INCONTROVERSA - GRADE CURRICULAR 

NÃO CUMPRIDA - FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL À COLAÇÃO DE 

GRAU - PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM 

INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Descoberta a alteração 

fraudulenta das notas da acadêmica, configura exercício regular de direito 

da instituição de ensino impedir a sua colação de grau, pois deve zelar 

pela higidez desse ato oficial e, evidentemente, a aprovação em todas as 

matérias da grade curricular é requisito essencial para a participação na 

solenidade. Com a alteração substancial do decisum, os ônus 

sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada de 

acordo com o artigo 20, §4º, do CPC. (Ap 75697/2013, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 10/03/2014) Nesse sentido 

também os demais tribunais: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. 

CURSO SUPERIOR. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. NÃO CUMPRIMENTO. 

COLAÇÃO DE GRAU E PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE 

FORMATURA. PROIBIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO COMO ATO ILÍCITO. 

IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ELIDIDO. OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR INFIRMADA. 1. A colação de grau em curso de nível superior 

tem como premissas o cumprimento da carga horária e da grade curricular 

mínimas estabelecidas pela instituição de ensino, não se afigurando 

legítimo nenhum estudante pretender obter o grau de bacharel e participar 

das solenidades de formatura antes do implemento dessas condições. 2. 

Aferido que a graduanda não estava habilitada a colar grau por não ter 

cumprido a carga horária mínima, a recusa da instituição de ensino em 

admitir que participasse das solenidades de formatura se qualifica como 

simples exercício do direito que lhe assiste de velar pela regularidade da 

colação de grau, elidindo sua qualificação como ato ilícito e fonte originária 

de obrigações (CC, art. 188, I). 3(...) 4. Apelação conhecida e improvida. 

Unânime. (TJDFT, RAC n. 20050110580259, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJ 

21-11-2007) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNO NA 

SOLENIDADE DA COLAÇÃO DE GRAU. GRADE CURRICULAR NÃO 

CONCLUÍDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. – (...). - O impedimento 

de o aluno que se encontra com a grade curricular incompleta perante a 

universidade participar da solenidade oficial de colação de grau 

caracteriza exercício regular de direito, (...). (TJMG, RAC n. 

1.0024.11.192238-1/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, DJ 27-1-2014). Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para o dia 07/05/2018 às 

12:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, nos termos do art. 98 

do CPC. Intimem-se todos. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038744-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MAMORE JUNIOR (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038744-48.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso o autor não declare renda e/ou não possua holerite 

deverá este colacionar copia dos seus 3 últimos extratos bancários. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038653-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARYS SUZAN FIGUEIREDO DA CRUZ (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038653-55.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 
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requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não possua holerite e/ou declare renda, 

deverá esta colacionar cópia dos seus 3 últimos extratos bancários. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000274-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBE MARIA DE ARRUDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ELIANA BOTELHO SILVA OAB - MT17835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000274-11.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá a autora adequar o valor da causa 

ao proveito econômico buscado , nos termos do art. 292 do CPC/15. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030794-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS TOLEDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030794-85.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora informar 

que esta desempregada há muito tempo, colacionando sua carteira de 

trabalho, informando ainda que, por não possuir renda, não faz 

declaração a Receita Federal. Em que pese toda a argumentação da 

autora esta não foi hábil a comprovar o seu direito. Nota-se que a autora 

encontra se desempregada desde o ano de 1999, contudo, mesmo 

desempregada por mais de 13 ANOS, esta ADQUIRIU no ano de 2013 mais 

de 60 MIL REAIS em planos da empresa executada, transação esta 

incompatível com as de pessoas desempregadas a tanto tempo. Desta 

forma, considerando a discrepância entre as informações inseridas na 

carteira de trabalho da autora e realidade fática possivelmente vivida por 

esta, bem como considerando que mesmo após mais de 13 ANOS 

desempregada esta conseguiu investir mais de 60 MIL REAIS em um 

negocio de “alto risco” reconheço como INIDÔNEO o documento 

apresentado para comprovar a sua hipossuficiência. Posto isto, 

considerando que a autora não colacionou aos autos prova convincente 

de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

e, determino a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento das custas (art.290 do CPC), sob pena de cancelamento e 

extinção. Em não havendo recolhimento das custas na data limite, 

certifique-se e concluso para cancelamento da distribuição e/ou extinção 

do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2017 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038536-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FERNANDES & GESTINARI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GILBERTI STRINGHETA OAB - SP135320 (ADVOGADO)

DIANA SOUSA FERREIRA OAB - SP381979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (RÉU)
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CUIABÁ Processo n° 1038536-64.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. No 

mesmo prazo deverá o autor informar o endereço eletrônico das partes e 

o seu interesse na realização da audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 319, II e VII do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

12 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016585-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA TEIXEIRA BARROS (RÉU)

GUSTAVO FITIPALDI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016585-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 

vista que os réus desocuparam o imóvel, expeça-se mandado de imissão 

de posse, como requerido pelo autor (ID. 10675063). Indefiro o pedido de 

citação por edital formulado pelo autor, eis que não se esgotaram os meios 

de localização dos réus. Intime-se o autor para que providencie os meios 

necessários à citação dos réus. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 708762 Nr: 1823-20.2011.811.0041

 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: RAIMUNDO AMANCIO DA ROCHA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A. DE VITTO 

JUNIOR - OAB:4838-A/MT

 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) JOEL BECKER, 

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 das Partes

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

 Cod. Proc.: 934373 Nr: 51634-41.2014.811.0041

 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: VALDECY LEME TEIXEIRA YAMASSAKI

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs à quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 70185 Nr: 5561-31.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RICCETTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conspavi Construção e Pavimentação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RICCETTO NETO - 

OAB:81442/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ POZETI - OAB:4912 - 

MT

 Processo nº. 666/02 - Código 70185

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2002, estando atualmente em fase de 

cumprimento de sentença, sem que o exequente tenha conseguido 

receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 457863 Nr: 28076-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTE COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 28076-79.2010.811.0041

Código 457863

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 936326 Nr: 52774-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CARLOS GONÇALO DE CARVALHO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Trata-se ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais em que as partes se compuseram e apresentaram termos 

do acordo para homologação (p.54/55).

À p.56/61 a ré apresentou comprovante de pagamento do acordo.

 O autor requereu o levantamento do valor depositado (p.63).
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 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC.

Expeça-se alvará em favor do autor, como requerido.

 Isenta as partes das custas remanescentes, se houverem, nos termos do 

art. 90, §3º do CPC. Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, cerifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 947070 Nr: 58610-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LINS DA SILVA LEMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação da parte autora para manifestar acerca do Laudo Pericial, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62193 Nr: 6936-09.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matos Derivados de Petroleo Ltda, ANTONIO CHECHIN 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, para devolução 

dos autos nº 6936-09.1998.811.0041, Protocolo 62193, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 126810 Nr: 14591-56.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RODRIGUES CARVALHO, ANTÔNIO 

CARLOS KERSTING ROQUE, Antonio Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA TEIXEIRA - 

OAB:6.137-A, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1118/2008 - Código 126810

Vistos e etc.

Conforme certidões retro os executados não foram encontrados nos 

endereços informados pelo exequente.

Assim, nos termos do art. 1° do Provimento 84/2014 do CGJ, INTIME-SE o 

exequente, via DJE, para que, em 48 (quarenta e oito horas) de regular 

prosseguimento ao feito.

Consigne-se que nos termos do art.2° do referido Provimento “deverá (o 

exequente) ser indicada a providencia efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da execução, não sendo suficiente para esse fim o mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspenção.”

Após o decurso do prazo, sem manifestação, certifique-se e concluso 

para extinção (art. 3° do Provimento 84/2014 do CGJ).

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 164668 Nr: 14661-39.2004.811.0041

 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: INPLAST - INDUSTRIA E COM. DE PLASTICO DE 

EMBALAGENS - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA FASH NEWS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 213/2004 - Código 164668

Vistos e etc.

O feito aguarda a comprovação da publicação do edital de intimação 

desde o ano de 2015. O exequente devidamente intimado para dar 

prosseguimento nada requereu.

Assim, nos termos do art. 1° do Provimento 84/2014 do CGJ, INTIME-SE o 

exequente, via DJE, para que, em 48 (quarenta e oito horas) de regular 

prosseguimento ao feito.

Consigne-se que nos termos do art.2° do referido Provimento “deverá (o 

exequente) ser indicada a providencia efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da execução, não sendo suficiente para esse fim o mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspenção.”

Após o decurso do prazo, sem manifestação, certifique-se e concluso 

para extinção (art. 3° do Provimento 84/2014 do CGJ).

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 360880 Nr: 30788-13.2008.811.0041

 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): JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1837/2008 - Código 360880

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2008, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 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.: 460136 Nr: 29488-45.2010.811.0041

 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: GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPAV TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÕES E DRENAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12.919, 

JOÃO CARLOS DE SOUZA ARAÚJO MENEZES. - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo nº 29488-45.2010.811.0041 - Código 460136

Vistos e etc,

O feito se encontrava arquivado, eis que tutela jurisdicional foi 

devidamente entregue. Desarquivado e intimado às partes para 

requererem o que de direito, estes permaneceram inertes.

Posto isto, uma vez nada sendo requerido, retorne os presentes autos ao 

ARQUIVO com as cautelas de praxe.
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Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 22 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.: 757871 Nr: 10079-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO NEI RIBEIRO, NEIRE CRUZ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10079-15.2012.811.0041 - Código 757871

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2012, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 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.: 1121905 Nr: 19632-47.2016.811.0041

 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: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ARMANDO PAVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19632-47.2016.811.0041

Código 1121905

Vistos etc.

Intime-se parte autora para se manifestar sobre a certidão de p.23, em 15 

(quinze) dias, devendo requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 1133080 Nr: 24258-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HILDA CATHARINA MARIA LONDON, 

RENATA AUXILIADORA LONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSTAFA AYESH, MARILANE SILVA SOUZA 

AYESH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 24258-12.2016.811.0041 - Código 1133080

Vistos e etc.

Os réus foram devidamente citados, não tendo contestado a presente 

ação. Assim, declaro a revelia do réus Mustafa e Marilane.

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) dias, 

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, 22 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.: 138349 Nr: 22807-06.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA IEDA DELFINO

 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:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 360640 Nr: 31025-47.2008.811.0041

 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: MARCO HIDEO IDE

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

TRABALHO MÉDICO, ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR DE CANCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, ANNE 

KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA - OAB:15.153, Ckeber Tocantins 

Matos - OAB:4.982, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 Processo nº. 31025-47.2008.811.0041

Código 360640

SENTENÇA

Trata-se de ação de Obrigação de fazer para cumprimento forçado de 

contrato de plano de saúde c/c pedido de antecipação de tutela 

especifica, proposta por Espólio de Marco Hideo Ide em desfavor de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Oncomed Clinica de 

Tratamento Multidisciplinar de Câncer Ltda, já qualificados nos autos.

As partes se compuseram na audiência de instrução e julgamento, 

conforme termo de audiência de p.270.

 Na audiência de instrução e julgamento o advogado da parte autora 

informou o falecimento do mesmo e requereu o prazo de 3 (três) dias para 

regularização processual.

Foi deferido o prazo solicitado pelo advogado da parte autora e na p. 

280/281 a parte autora regularizou sua representação.

A ré Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico apresentou nos 

autos o comprovante de depósito nos termos acordados (p. 282/283).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de p. 260, 277 e 281.

Assim, tratando-se de direito disponível, e a obrigação sendo satisfeita, 

julgo extinto esta ação de obrigação de fazer para cumprimento forçado 
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de contrato de plano de saúde c/c pedido de antecipação de tutela 

especifica, nos termos do art. 487, III, b c/c 924, II do CPC.

Honorários na forma pactuada.

Custas processuais remanescentes isenta, nos termos do art. 90, § 3º do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 364366 Nr: 2136-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVONI E NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. E. CAMARGO E CIA LTDA

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

OAB:6525, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124, MURILO CASTRO 

DE MELO - OAB:11499 MT

 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 retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 508368 Nr: 4588-86.1996.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K3 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIVAL PACHER AGRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 710638 Nr: 3612-54.2011.811.0041

 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: M. T. B., CLÉLIA MARGARETE TRINDADE BORRALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°3612-54.2011.811.0041

Código: 710638

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p.177. Assim, expeça-se novo mandado de avaliação 

(expensas do juízo), dos imóveis listados na inicial.

Considerando as informações de alguns dos imóveis estão ocupados, por 

terceiros e/ou parentes do falecido genitor do menor, autorizo desde já o 

reforço policial e o arrombamento, que poderá se utilizado somente caso o 

Oficial de Justiça constate ser necessário para o cumprimento da ordem 

judicial.

Expeça-se o necessário

Cuiabá, 22 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.: 714389 Nr: 9060-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.P.C ALBERINI COMERCIO E SERVIÇO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GODDMAN ANDRADE SANTOS 

- OAB:13694

 Processo nº. 9060-08.2011.811.0041 - Código 714389

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2011, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 772678 Nr: 25792-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 25792-30.2012.811.0041 - Código 772678

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2012, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 780619 Nr: 34178-49.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EMPRESARIAL MIRANTE DO COXIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Branco Canavarros, Emmanoel Almeida 

de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TULIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291-MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos nesta ação de cobrança 

ajuizada pelo Centro Empresarial Mirante do Coxim e condeno o réu 

Emmanoel Almeida de Figueiredo ao pagamento dos débitos condominiais 

descritos na planilha de p. 39, no valor de R$ 4.556,37, conforme 

estabelece o artigo 323, CPC.Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do vencimento de 

cada prestação (artigo 1.336, § 1º, CC).Custas processuais deverão ser 

suportadas pelos réus, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de quinze dias sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 806464 Nr: 12943-89.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFFEE MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT /3056

 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 retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 834060 Nr: 39423-07.2013.811.0041

 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: 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre o petitório de fls. 

460/468, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 886537 Nr: 20929-60.2014.811.0041

 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: JAIDE CRUZ DE CAMARGO, PEDRO PAULO DE 

CAMARGO, APARECIDA DA SILVA DIAS, ALBERTO LUIZ DIAS, EDIRCE DE 

ALMEIDA MACHADO, EDNA ANA DE ALMEIDA, EDJANE DE ALMEIDA 

MACHADO COSTA, ATENCIO ALMEIDA SANTANA, LUIZ CARLOS DA 

SILVA SOUZA, NILDECI FARIA, JOSELINA LOIZA DE CARVALHO LARA, 

ILMA PEREIRA RAMOS, HUGO SALVATIERRA, JEFFERSON RODRIGUES 

DE AMORIM, SUELY BALBINA DE AMORIM CUNHA, PERONEO FLAURO DA 

CUNHA, FRANCILENE NASCIMENTO SOUZA, VALQUIRIA RAMOS 

MOREIRA ALVES, ANTONIA TROMBIM SANTOS, WALDOMIRO ALVES 

SANTOS, WILSON DOS SANTOS LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, FEDERAL DE 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S.A, ITAU SEGUROS S/A, SUL 

AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S.A, TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Felipe Souza Galvão - 

OAB/RS 73.825 - OAB:, RICARDO PAPALEO BERWANGER - OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:16.983, DANIELA BENES HIRSCHFELD - 

OAB:OAB/SP 171.674, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, 

Dr. Nelson Luiz Nouvel Alessio - OAB/SP 61.713 - OAB:, Dr. Nilton 

Cecílio de Mesquita - OAB/MT 8.067 - OAB:, Dr. Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:, Dr.ª Gaya Lehn Scheneider - 

OAB:, Dr.ª Ilza Regina Defilippi - OAB/SP 27.215 - OAB:, Dr.ª Roberta 

Nigro Franciscatto - OAB/MT 15.249 - OAB:, Dr.ª Viviane Aguiar - 

OAB/MG 77.634 - OAB:, FERNÃO COSTA - OAB:18.283 DF, GUSTAVO 

GOULART VENERANDA - OAB:81329/MG, PATRICIA ROCHA DE 

MAGALHÃES RIBEIRO - OAB:71.822-OAB/MG, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, VALÉRIA LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Federal no processo, conforme enuncia a Súmula 150. Não apresentado 

qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua 

manutenção é a medida que se impõe. O relator, tido como “porta voz” da 

Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da 

Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua 

apreciação. (AgR 113378/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015).AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – 

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL – ANÁLISE QUE COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL – 

SÚMULA 150 DO STJ – DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.O 

STJ entende que a Caixa Econômica Federal somente ingressará na lide 

quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante 

demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também 

do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - 

FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de 

Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional – FESA. 

Contudo, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de 

interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal no 

processo, conforme enuncia a Súmula 150.(AI 98518/2015, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)Posto isto, DETERMINO a 

remessa dos autos a Justiça Federal, à fim de que seja apreciado o pedido 

de ingresso da Caixa Econômica Federal.Procedam as devidas baixas e 

anotações, no sistema Apolo e Cartório Distribuidor.Intimem-se 

todos.Cumpra-se expedindo o necessário e com URGÊNCIA processo 

incluso na Meta 02/2018 do CNJ.Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.Ana Paula 

da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 913083 Nr: 38917-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COR JESUS FERNANDES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LAECIO LUIZ GONÇALVES, Yolanda da Silva 

Carvalho, José Dirleu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA RODRIGUES 

PANTALEÃO - OAB:6.481/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°38917-94.2014.811.0041

Código: 913083

Vistos e etc.

Citada, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.

Remetam-se os autos a Defensoria Publica para que a mesma oferte 

defesa em nome daqueles que foram citados por edital.

Em seguida intime-se o autor para que apresente impugnação.

Cumpra-se expedindo o necessário e com URGÊNCIA, processo incluso 

na META 02/2018 do CNJ.

 Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 944046 Nr: 56913-08.2014.811.0041

 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: JOSEANE FRANCISCO SAMPAIO, ILSS, JOSEANE 

FRANCISCO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FERREIRA DA SILVA, BOTURA E 

FAGUNDES LTDA, BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS S . A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, 

THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - OAB:20-949-A

 Processo n°56913-08.2014.811.0041

Código: 944046

Vistos e etc.

Intime-se a ré Botura e a denunciada a lide Brasil Veículos para que se 

manifeste sobre o pedido extinção do feito em face do réu Josué realizado 

a p. 336.

Após, concluso para deliberação.

Expeça-se o necessário

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 961134 Nr: 5279-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO RUBENS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447

 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 das Partes

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

 Cod. Proc.: 1015960 Nr: 30111-36.2015.811.0041

 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: GCM, MARIA MARGARETE DO CARMO ROCHA, JULIO 

CEZAR FERRAZ ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR CARMO ROCHA - 

OAB:15.334, VITOR CARMO ROCHA - OAB:OAB/MT 15.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando José Garcia - 

OAB/SP 134.719 - OAB:, PAULO ROGÉRIO GOMES MARIO JUNIOR - 

OAB:19.791

 Processo n°3011-366.2015.811.0041

Código: 1015960

Vistos e etc.

O autor atingiu a maioridade regularizando a sua representação 

processual, assim façam as devidas alterações na capa dos autos e 

sistema Apolo.

Após, 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 expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 1103876 Nr: 12080-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOESTE MATO GROSSO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12.678-A/MT, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - 

OAB:8941/MT, PRISCILA GARCIA MOREIRA - OAB:20.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ IGNACIO DE 

ALMEIDA - OAB:14.943

 Processo n°12080-31.2016.811.0041

Código: 1103876

Vistos e etc.

Oficie-se novamente conforme determinado na decisão de p. 51.

Considerando a peculiaridade do caso, bem como a inovações trazidas 

pelo Novo Código de Processo Civil, Designo o dia 10/04/2018 às 10:00 

horas para a audiência de conciliação, que será realizada perante a 

Central de Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá.

Em audiência deverão as partes, 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, apresentar petição contendo:

a) As 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).

Intimem-se todos, da audiência designada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 56785 Nr: 1781-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MONSERATE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 0567/2002- Código 56785

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2003, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 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.: 76399 Nr: 4386-46.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Santiago Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON BATISTA DA SILVA, CÍCERO 

FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BELLÓ - OAB:6345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELYODORA CAROLYNE 
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ALMEIDA DA SILVA - OAB:Def. Pública

 Processo nº. 7040/1995 - Código 76399

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 1995, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 80899 Nr: 8886-14.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN FERREIRA DE ARAÚJO, REMI 

GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANDERSON VINICIUS ENORE DO COUTO - OAB:, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729 MT, TENILLE PEREIRA FONTES KAWASAKI - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 612/2008- Código 80899

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2008, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 205665 Nr: 18916-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI MARTELLI, MARTELLI TRANSPORTES 

LTDA, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, 

Michelle Mendes Maia Martelli - OAB:8008/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos cálculos 

apresentados as fls. 929/930.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 226487 Nr: 33797-85.2005.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLAGE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., 

HÉLIO GONÇALVES PREZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:4.032, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SCHUTZE NANNI - 

OAB:7513/MT, JOSE ALEXANDRE SCHUTZE - OAB:115367/SP

 Processo nº 33797-85.2005.811.0041

Código 226487

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 227415 Nr: 34687-24.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINÉRIOS SALOMÃO LTDA, MODESTO 

BONFIM BARROSO, ANTONIO CARLOS MACHADO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517-B/MT, RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 506/2008 - Código 227415

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2008, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 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.: 230000 Nr: 36963-28.2005.811.0041

 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: ANTÔNIO VIANEI CABRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Processo nº 411/2005

Código 230000

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 230397 Nr: 37323-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE RODRIGUES BARROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSMMT ASSOCAIAÇAO BENEFICENTE DE 

SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT
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 Processo n° 37232-60.2005.811.0041

Código 230397

Vistos e etc.

Nos termos do art. 835 do CPC/15, DEFIRO o pedido de penhora de p. 

452/453.

Oficie-se a Secretaria de Estado e Fazenda do Estado de Mato Grosso, 

para que deposite em juízo quaisquer créditos pertencente a executada, 

até o limite do valor aqui cobrado e atualizado até 01/09/2013 de 

R$124,184,47 (cento e vinte quatro mil cento e oitenta e quatro reais e 

quarenta e sete centavos).

Após, intimem-se o executado da penhora, conforme determina o art. 841 

e 842 do CPC/15.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 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.: 273174 Nr: 3735-91.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - SBSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCELO MECHAILEH, IBRAHIM 

MECHAILEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI LEME FREITAS - 

OAB:134800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011

 Processo nº. 3735-91.2007.811.0041 - Código 273174

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2007, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 335586 Nr: 6268-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELLO BRUM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JÚNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 797/2008 - Código 335586

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2008, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 342433 Nr: 32912-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. V. O .

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

SATELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE 

- OAB:7416/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Processo nº. 32912-51.2008.811.0041 - Código 342433

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2008, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 368115 Nr: 5948-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA NEVES SORIANO MARMORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LUZIA SORIANO 

MARMORA - OAB:257458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 73/2009 - Código 368115

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2009, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 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.: 404475 Nr: 36214-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSSIGA - EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRALCON - ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS E MORADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6456-A

 Processo nº. 1043/2009 - Código 404475

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2009, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 434070 Nr: 13272-09.2010.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GUALBERTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR ZAMAR TAQUES 

- OAB:4.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 13272-09.2010.811.0041 - Código 434070

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2010, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 448383 Nr: 41010-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. V. O ., CELSO RONALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:267.547 SP

 Processo nº. 41010-06.2009.811.0041 - Código 448383

Vistos e etc.

Cumpra-se a determinação de p. 65.

Após, intime-se as partes do seu retorno.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 22 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.: 714031 Nr: 8910-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARADISE AUTO POSTO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDELL CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725209 Nr: 20925-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MOREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20925-28.2011.811.0041 - Código 725209

Vistos e etc.

Diante certidão retro, intime-se o exequente para que em 15 (quinze) dias, 

requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 736601 Nr: 33039-96.2011.811.0041

 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: WISLEY MACHADO PARREIRA, WIGNO MACHADO 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS, MILENA 

CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

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

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

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

9.099,54 (nove mil e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 

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

forma separada, sendo R$ 4.631,32 (quatro mil seiscentos e trinta e um 

reais e trinta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

4.468,22 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

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

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 740369 Nr: 37078-39.2011.811.0041

 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: JOÃO GUALBERTO ABIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699

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

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

OAB:6.848-B/MT

 Processo nº. 37078-39.2011.811.0041 - Código 740369

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por João Gualberto Abib 

em face de Rosita Ribeiro da Silva. Assim façam as devidas alterações na 

capa dos autos e sistema Apolo.

Diante certidão retro, intime-se o exequente para que em 15 (quinze) dias, 

requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 756127 Nr: 8208-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGELUB LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA RIBEIRO P. F. & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BASTOS PEDRO - 

OAB:94160/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 94 de 689



 Processo nº. 8208-47.2012.811.0041 - Código 756127

Vistos e etc.

Trata-se de ação monitoria convertida em cumprimento de sentença 

requerida por Regelub Lubrificantes LTDA em face de Ubirajara Ribeiro 

Pinto Filho LTDA.

Este feito tramita desde o ano de 2012, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 783932 Nr: 37702-54.2012.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCA DISTRIBUIDORA DE GUARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, RENATA SUSETE CAUDURO 

NAPURI - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 37702-54.2012.811.0041 - Código 783932

Vistos e etc.

Para analise do pedido de penhora, traga a exequente, em 15 (quinze) 

dias, planilha atualizada do seu crédito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 792012 Nr: 46105-12.2012.811.0041

 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: GISELE LOPES DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:16872/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...A par disso, determino que seja expedida carta de citação 

para o réu.Em atenção ao art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 07/05/2018 às 11:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC.Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC.As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 

do CNJ.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 813122 Nr: 19605-69.2013.811.0041

 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: ESDON LUIZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Processo nº 19605-69.2013.811.0041 - Código 813122

Vistos etc.

Trata-se de Ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta 

por Edson Luiz Ramos em face de Mapfre Vida S/A.

A p.198 foi nomeado como perito judicial o Dr. Flavio de Malo Ribeiro, a 

qual apresentou proposta de honorários de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) (p.202).

A ré não concordou com a proposta de honorários, requerendo a sua 

minoração. (p. 204)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Trata-se de Ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta 

por Edson Luiz Ramos em face de Mapfre Vida S/A.

A ré UNIMED se insurgiu quanto aos honorários periciais.

Esta ação é datada de 2013 e a pericia a ser realizada é de média 

complexidade, sendo razoável o valor pleiteado pela expert para a 

remuneração do seu trabalho, considerando o tempo necessário para a 

perfeita conclusão e entrega do laudo.

Ademais, a impugnação apresentada pela ré veio sem nenhuma 

fundamentação técnica sobre a quantidade de horas necessárias para a 

elaboração do referido estudo.

A par disso, homologo os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais).

Intime-se a ré para que no prazo de 05 dias deposite os honorários 

periciais arbitrados.

Após, REQUISITE-SE ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA processo da meta 02/2016-CNJ.

Cuiabá, 22 de janeiro 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.: 881438 Nr: 17657-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA, 

CARLOS EDUARDO AVALONE, MARCELO AVALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - 

OAB:16538, ISABELLA BRUNA LEMES PEREIRA - OAB:36.930, LIVIA DE 

ANDRADE RODRIGUES - OAB:OAB/GO 26.302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 17657-58.2014.811.0041 - Código 881438

Vistos e etc.

O feito esta paralisado a quase 01 ano, assim intimem-se as partes para 

que, em 15 (quinze) dias, informe sobre o cumprimento do acordo 

entabulado.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 22 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
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 Cod. Proc.: 911995 Nr: 38196-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR FERNANDES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA SANTOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 38196-45.2014.811.0041

Código: 911995

Vistos e etc.

Indefiro a citação da executada por edital, eis que a exequente não 

esgotou os meios para localização de seu endereço, conforme determina 

o art. 256, §3° do NCPC.

Intime-se a exequente para requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 24 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.: 969831 Nr: 9257-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BELO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO D'AMICO MADI, DANILO SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT

 Processo nº 9257-21.2015.811.0041

Código 969831

 Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 1040288 Nr: 41772-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTHON FIALHO BLESSAMANN - 

OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192

 Vistos etc.

O executado, intimado da decisão de p. 78, mantida pelo TJMT (p. 

117/119), indicou à penhora um imóvel rural objeto da matricula 798 do CRI 

de Rondonopólis (p. 80)

A exeqüente, intimada, não aceitou a indicação, requerendo a penhora de 

ativos financeiros do executado e sua esposa (p. 99/102)

É o breve relato. Decido.

Além de não convir ao credor e estar gravado de ônus, o bem oferecido à 

penhora pela executada não atende a gradação prevista no art. 835 do 

CPC, sendo recusado pelo exequente.

Posto isto, acolho a recusa do exequente torno ineficaz a nomeação de 

bens pelo executado.

 Defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao Bacenjud para 

a penhora de dinheiro nas contas bancarias do executado, de acordo com 

a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Indefiro a penhora em ativos da esposa do executado, eis que não figura 

no titulo objeto de cumprimento de sentença.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1063032 Nr: 52365-03.2015.811.0041

 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: NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSONDY JOSE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO 

ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 52365-03.2015.811.0041 - Código 1063032

Vistos e etc.

Diante a certidão retro, intime-se o autor para requerer o que entende por 

direito em 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 1083064 Nr: 2993-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA PEREIRA RAMOS, ISMARIO PEREIRA DOS 

SANTOS, REINALDO RICAS, SIRLEI BATISTA LEITE PINHEIRO, NOELMA 

PEREIRA DE MACEDO, MARGARETH KRAUSE, NIZETE ASVOLINSQUE, 

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA, CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - 

EPP, INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, CARTÓRIO 

DO 7º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 

CUIABÁ, JOELICE RAMOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

- OAB:12.815, ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - OAB:6.844/MT, 

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

ALVES DE ARAUJO. - OAB:5.252, Roseli Raquel Ricas - OAB:16.264

 Processo nº. 2993-51.2016.811.0041 - Código 1083064

Vistos e etc.

Considerando que o INTERMAT é uma autarquia estadual vinculada a 

Secretaria de Estado de Administração – SAD a mesma deve ser 

citada/intimada por meio da Procuradoria Geral do Estado e não via aviso 

de recebimento enviado diretamente aquele órgão.

Posto isto, a fim de evitar eventuais alegações de cerceamento de defesa, 

CITE-SE a denunciada a lide INTERMAT nos termos da legislação vigente e 

do despacho de p.196

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 1093625 Nr: 7786-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: I. A. FRANCO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Processo nº 7786-33.2016.811.0041

Código 1093625

 Vistos e etc.

Intimem-se as partes para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste quanto 

ao cumprimento do acordo entabulado retro, valendo o seu silêncio como 

concordância na extinção do feito com resolução do mérito pelo 

pagamento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 1107869 Nr: 13789-04.2016.811.0041

 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: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MENDONÇA BRUNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13789-04.2016.811.0041

Código 1107869

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 1166386 Nr: 38547-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX, SONIA APARECIDA 

DA CRUZ SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JÚNIOR DE SIQUEIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:45.963/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ANA PAULA VILLELA 

NANÔ ROCHA, 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.: 13246 Nr: 266-28.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL AR CONDICIONADO - SÉRGIO 

CUNHA DA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

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

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

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

371,30 (trezentos e setenta e um reais e trinta centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 27950 Nr: 13329-42.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maqtec Comércio de Veículos, Peças e Serviços LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria Arraes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - 

OAB:6480/MT, PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR - OAB:4703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

158,10 (cento e cinquenta e oito reais e dez centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 43947 Nr: 12674-70.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA TOLEDO, ESPOLIO DE NELITA RAMOS 

TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ BERTONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT, JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - OAB:10.435/MT, SIMONI 

LEISER SABO DE OLIVEIRA - OAB:10.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813/MT, CLOVIS DE MELLO - OAB:200-MT

 Vistos etc.

Esta execução vem tramitando com reiterados pedidos de constrição de 

ativos financeiros, quer na conta do executado, quer em sua firma 

individual, bem como buscas de bens via convênios firmados pelo 

Judiciário.

Mais uma vez, defiro o pedido para a penhora de dinheiro nas contas 

bancarias da parte executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 

do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ. , bem como de busca de 

informações junto a Receita Federal.

Em não sendo localizados valores e bens na pesquisa realizada via 

Bacenjud e Infojud, deve o exequente se manifestar quando ao interesse 

de expedição de certidão, tratada no Provimento 84, em cinco dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 94897 Nr: 11509-51.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUADRIAMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, JOSÉ VIEIRA JÚNIOR - UNIJURIS - OAB:3.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Pedrozo Neme - 

OAB:99530/SP

 Processo nº. 822/2002 - Código 94897

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2002, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 98796 Nr: 13575-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPORIZADOR ATALAIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 175/2008 - Código 98796

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2008, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso este não tenha interesse na expedição da certidão de crédito deverá 

se manifestar dando regular prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 120245 Nr: 8607-91.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA ASFALTOS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 152528 Nr: 6054-81.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAR NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, Renato Castrillon Lopez Neto - OAB:14993-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em apreço, nota-se que a questão trazida pela embargante 

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 — ERRO MATERIAL — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO 

JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. “O inconformismo que 

tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode 

prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede 

de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do 

CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (ED 

167406/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 

20/12/2017 – sem grifo no original) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO 

MATERIAL - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA 

INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios 

quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 

do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou 

a rediscussão de matéria devidamente analisada. (ED 135496/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017 – sem 

grifo no original). Assim, por inexistir o erro material suscitado, 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, 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.: 212357 Nr: 22711-20.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA RICCI RAPCHAN GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE FREITAS 

PEREIRA - OAB:6230/MT

 Processo nº. 22711-20.2005.811.0041 - Código 212357

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2005, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 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.: 217111 Nr: 25881-97.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINÍCIO ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Edmar A.A. Júnior - OAB/MT 

13.952 - OAB:, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 98 de 689



 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, 22 de janeiro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 217145 Nr: 25910-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO CAMILO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA APARECIDA ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, BEATRIZ D AVILA MARTINS CANTONI 

FREIRE - OAB:8904/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 505/2008 - Código 217145

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2005, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 221998 Nr: 29999-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7.683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 227398 Nr: 34619-74.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA GON GUIMARÃES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B

 Processo nº 34619-74.2005.811.0041 - Código 227398

Vistos e etc,

A p.627/629 foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença 

ofertado pelo executado, reconhecendo como satisfeita a obrigação.

A autora intimada para dar prosseguimento ao feito nada requereu.

Posto isto, nos termos do Provimento 80/2014 da CGJ, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação para a verificação quanto à existência de 

custas e taxas judiciais pendentes de recolhimento, e ARQUIVE-SE com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 22 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.: 227629 Nr: 34937-57.2005.811.0041

 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: TAM LINHAS AÉREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWP VIAGENS E TURISMO LTDA, PAULO JOSÉ 

EBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES MONTEIRO - 

OAB:62830/SP, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:7.304-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por TAM – Linhas Aéreas 

S.A em desfavor de TWP Viagens e Turismo Ltda ajuizada em 2005.

A ré não foi citada.

 Este feito está aguardando a providência da autora desde março de 2007.

Intimada para dar prosseguimento no feito, a autora requereu a remessa 

dos autos ao arquivo (p.106).

O feito foi desarquivado em razão da correição, sendo terminada a 

intimação pessoal da autora para dar prosseguimento no feito (p.112).

 Intimada, a autora não se manifestou (p.114-verso).

 É o relatório. Decido.

Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por TAM – Linhas Aéreas 

S.A em desfavor de TWP Viagens e Turismo Ltda.

O feito encontra-se paralisado desde o ano de 2007, aguardando 

providência da parte.

 Intimada pessoalmente, a autora não se manifestou.

 A última manifestação da autora se deu com a apresentação da peça de 

p. 106 em abril de 2007.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe.

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.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
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P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 249946 Nr: 17154-18.2006.811.0041

 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: DANTE GAZOLI CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETER SCHNELL HASLE GALSGAARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO MEDA - 

OAB:6320/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MORO 

BITTENCOURT - OAB:25600

 Diante da decisão acostada à p. 359/361, defiro o pedido de p. 358. 

Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 272443 Nr: 3389-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO & CIA LTDA, LUIZ ANTONIO 

GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369/MT

 Processo nº. 3389-43.2007.811.0041 - Código 272443

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299672 Nr: 13068-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

Distribuidoras de Frutas Pampeana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 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, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:1.035-B/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, 

para devolução dos autos nº 13068-67.2007.811.0041, Protocolo 299672, 

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.: 313104 Nr: 18782-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIRA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORDANO BRUNO PAURO 

FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 323034 Nr: 24181-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENI HIGINO DE FARIA, MANOEL ROMÃO DE FARIA 

FILHO, BENEDITO DO ESPÍRITO SANTO DE FARIAS, LOURDES FRANCISCA 

FARIA DE ARRUDA, CLEONICE FRANCISCA DE FARIA, LOURIVAL 

VALÉRIO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - CAIXA DE PECULIOS PENSÕES E 

MONTEPIOS, CLEONICE DE CASTRO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, VICTOR GUIMARO SAKITANI - OAB:20336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, ROBERTO MIRANDA NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:130.630/RJ

 Vistos

Defiro o pedido de desentranhamento das petições de p. 366/377, uma 

vez que a sentença proferida não foi no sentido de autorizar o 

levantamento de numerários em favor da peticionante.

Desentranhe-se e entregue à UNIJURIS.

Intime-se ao executado para trazer aos autos os comprovantes das 

demais parcelas da execução dos honorários sucumbenciais, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 349137 Nr: 19334-36.2008.811.0041

 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: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, reputo válida a intimação dirigida ao endereço constante dos 

autos. Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. 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 pelo autor. 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.: 354585 Nr: 25010-62.2008.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALEX SANDRO LOPES DE ARAÚJO, 

RANYELLE ALMEIDA CAMILO, LACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos às fls. 486/498 são 

tempestivos. Em assim sendo, impulsiono o feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar contrarrazões aos Embargos, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 363084 Nr: 32776-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO ALVES, MILTON ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTÔNIO ALMEIDA - 

OAB:8444-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - OAB:8839-A, 

rodrigo direne de moares - OAB:13878

 O inciso IX, que serve de argumento da executada, refere-se à aplicação 

em educação, saúde e assistência social e não em infraestrutura. Por fim, 

a executada afirma que dispõe de outros bens para garantir o recebimento 

do crédito do exequente, porém, não oferece qualquer garantia à 

execução.Deste modo, rejeito a tese de impenhorabilidade de recursos 

públicos.Posto isto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença para afastar a cobrança de reembolso de honorários 

contratuais, no valor de R$ 23.641,68.Homologo o cálculo de p. 370/372 

para que surta seus efeitos legais.Defiro o levantamento dos valores 

bloqueados em favor do exequente. Expeça-se o alvará.Intime-se a 

executada para efetuar o pagamento do remanescente, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 372203 Nr: 8657-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT

 Processo nº. 8657-10.2009.811.0041 - Código 372203

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2009, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 387199 Nr: 22992-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURUÁ ENERGIA S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS NUNES 

RAMALHO - OAB:169.590/RJ, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:OAB/MT 3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Reus Biasi - 

OAB:3478/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo, como requerido à p. 122.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito. (p. 121).

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 408391 Nr: 385-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DE LOURDES MELO

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Este feito veio retornou do Tribunal de Justiça, sendo provido parcialmente 

o recurso de apelação, determinando a realização da prova pericial 

(p.202/207).

Por essa razão, nomeio como perito do Juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, 

com endereço profissional na Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco 

anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 

9223-7073, nesta Capital, a qual deverá esclarecer se a parte autora está 

inválida permanentemente, de forma total ou parcial, devendo responder, 

ainda, aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se o perito para cumprir ao encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 

do Código de Processo Civil.

Arbitro os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), que deverão ser 

pagos pela parte ré, eis que requerido por esta, nos termos do artigo 95 

do CPC.

Intime-se a ré para depositar os honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão da prova.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e quesitos, caso 

queiram, conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, inciso II do CPC, 

no prazo de quinze dias.

Consigno o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.

Cumpram-se as determinações acima. Após, façam-me os autos 

conclusos para designação do local e data para o início da perícia.

Intimem-se todos.
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 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 701117 Nr: 35739-79.2010.811.0041

 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: Disbel Distribuidora de Bebidas Lebrinha Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIXÃO & LISSONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT

 Deste modo, afasto a tese de que as chaves foram entregues em 

16/01/2012 e rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.Homologo 

o cálculo judicial para que surtam seus efeitos legais.Determino os 

executados efetuem o pagamento no prazo de quinze dias, devendo ser 

acrescido a multa e honorários advocatícios, nos moldes do art. 523, § 1º 

do CPC.Intimem-se todos.Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 717274 Nr: 11098-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA, TV GAZETA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WILIAN PEIXOTO DA SILVA

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MOREIRA 

SILVA JUNIOR - PROC. GERAL - OAB:9709

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 728414 Nr: 24337-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇAO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL MARED- MARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O CPF indicado pertence a terceiro. Intime-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 741669 Nr: 38508-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEVIX ENGENHARIA S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso de Carvalho Mello - 

OAB:62.346/SP, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 767548 Nr: 20380-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FRAGA ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - OAB:OAB/MT 

10.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 Processo n° 20380-21.2012.811.0041

Código 767548

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 46.

Assim, intime-se o executado para que, em 15 (quinze) dias, apresente 

laudo de avaliação do imóvel ofertado em garantia.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 778108 Nr: 31502-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DA SILVA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 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 em arquivo PDF, no endereço de e-mail 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781906 Nr: 35525-20.2012.811.0041

 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: JOSÉ ARAÚJO TORRES, NEUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPAER/MT EMPRESA MATOGROSSENSE DE 
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PESQUISA E EXTENSÃO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, SONIA REGINA M. HOFFMANN - OAB:16.723-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ARAÚJO TORRES, Cpf: 

35060271234, Rg: 497.267, Filiação: Erly Araujo Torres e Antonio Pereira 

Torres, data de nascimento: 24/06/1965, brasileiro(a), convivente, 

agricultor e atualmente em local incerto e não sabido NEUZA SOARES, 

Cpf: 78931720297, Rg: 854.949, brasileiro(a), convivente. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.Custas e demais 

despesas processuais pelos requerentes, cuja exigibilidade fica adstrita 

ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiários da AJG (fl. 

116).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.P. I. C. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2016.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ 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, DANIEL GIUSMIN, digitei.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 808687 Nr: 15160-08.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, ANE KARINE M. 

RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO LIVRE TURISMO, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:117417/SP

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto às fls. 195/202 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente, impulsiono 

o feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (dias) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 834055 Nr: 39418-82.2013.811.0041

 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 da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre o petitório de fls. 

269/277, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 838805 Nr: 43376-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls.306/340. é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 844317 Nr: 48148-82.2013.811.0041

 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: ADELIA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAPLAN COMIBRAS LITORAL COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) FLAVIO JOSE 

FERREIRA, 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 das Partes

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

 Cod. Proc.: 846509 Nr: 50114-80.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MASSA 

GOMES - OAB:, JORGE ANDRÉ RITZMAN DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 

11.985

 Processo nº 50114-80.2013.811.0041 - Código 846509

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Odete Fernandes dos Santos 

Ribeiro em face de FUNCEF – Fundação dos Economiarios Federais.

A p.194 foi nomeado como perito judicial em substituição o Sr. Antônio 

Ignácio Medeiros Neto, a qual apresentou proposta de honorários de R$ 

3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais) (p.201/202).

A ré não concordou com a proposta de honorários, requerendo a sua 

minoração. (p. 205/206)

Intimado a se manifestação quanto a impugnação da ré, o perito nomeado 

apresentou justificativa aos honorários sugeridos P.210/216.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Trata-se de ação de cobrança proposta por Odete Fernandes dos Santos 

Ribeiro em face de FUNCEF – Fundação dos Economiarios Federais.

A ré se insurgiu quanto aos honorários periciais.

Esta ação é datada de 2013 e a pericia a ser realizada é de média 

complexidade, sendo razoável o valor pleiteado pela expert para a 

remuneração do seu trabalho, considerando o tempo necessário para a 

perfeita conclusão e entrega do laudo.

Ademais, a impugnação apresentada pela ré veio sem nenhuma 

fundamentação técnica sobre a quantidade de horas necessárias para a 
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elaboração do referido estudo.

A par disso, homologo os honorários periciais em R$ 3.360,00 (três mil 

trezentos e sessenta reais).

Intime-se a ré para que no prazo de 15 dias deposite os honorários 

periciais arbitrados e correspondente a sua quota parte.

Após, REQUISITE-SE ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA processo da meta 02/2017-CNJ.

Cuiabá, 22 de janeiro 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.: 847464 Nr: 50969-59.2013.811.0041

 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: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. C. DE OLIVEIRA ACESSÓRIOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMENDA 

FILHO - OAB:14.760, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 50969-59.2013.811.0041 - Código 847464

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, 25 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 849193 Nr: 52444-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSM, LUCINEIA FRANCISCO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

729,07 (setecentos e vinte e nove reais e sete centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 352,22 

(trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 856405 Nr: 58716-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos.

O acórdão proferido na ação rescisória dispõe:

“Feitas essas considerações, julgo improcedente o pedido rescisório e 

revogo a liminar deferida às fls. 485/486.”

Diante da improcedência da ação rescisória, determino a intimação da 

autora para, querendo, impugnar a contestação com documentos de 

p.64/151, no prazo de quinze dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 861565 Nr: 2959-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TANGARA LTDA, JOSÉ RIBEIRO DE 

SOUZA, CLÁUDIO CASARIN, JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO, FABIO 

RIBEIRO DE SOUZA, RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA

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

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2959-47.2014.811.0041 - Código 861565

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2014, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 869928 Nr: 9495-74.2014.811.0041

 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: ROBERT GUIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT

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

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

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

1.532,74 (um mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$ 766,37 (setecentos e sessenta 

e seis reais e trinta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 766,37 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

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

 Cod. Proc.: 882490 Nr: 18270-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI, RAM 

CONTABILIDADE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO - 

OAB:13196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar acerca da petição com 

documentos de p. 283/287, no prazo de quinze dias.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de p. 280.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 886919 Nr: 21209-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH, SANDRA 

REGINA NUNES CERCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS, MAURO 

TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DIRENE DE MORAES 

- OAB:13878

 Processo nº 21209-31.2014.811.0041

Código 886919

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente o exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias de o devido prosseguimento no feito, sob pena de extinção por 

abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 893688 Nr: 25684-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALFREDO PEREIRA DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 25684-30.2014.811.0041 - Código 893688

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2014, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 904753 Nr: 33394-04.2014.811.0041

 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: CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação de reclamação por danos morais e 

materiais com repetição de indébito proposta por Cleverson Rodrigo 

Ferreira de Meneses contra Claro Americel S.A.Custas pelo autor. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 923147 Nr: 45313-87.2014.811.0041

 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

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre o petitório de fls. 

461/469, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 924189 Nr: 45977-21.2014.811.0041

 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:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre o petitório de fls. 

509/516, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 932666 Nr: 50745-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS TAVARES AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz da Silva Rosa - 

OAB:18099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 50745-87.2014.811.0041 - Código 932666

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2014, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 933773 Nr: 51361-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FRAGA ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO, EMILIA PERES 

GIROLDO, CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

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

SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722

 Processo n° 51361-62.2014.811.0041

Código: 933773

Vistos e etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos em apenso 

(código 850429 e 795405)

Após, concluso.

Cuiabá, 22 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.: 1015438 Nr: 29902-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, JULIO 

CESAR ORLANDIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 Vistos

Intime-se a exequente para se manifestar sobre as petições com 

documentos de p. 273/303 e 304/308, em quinze dias.

No mesmo prazo deverão as partes exequente e executada manifestar-se 

acerca da petição com documentos de p. 309/351.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1021987 Nr: 32903-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT 

- UNISELVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANÁRIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, 

JACINTO FERRAZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:17.503, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°32903-60.2015.811.0041

Código: 1021987

Vistos e etc.

Trata-se de execução fundada em titulo extrajudicial. Desta forma não há 

que se falar em declaração de revelia e/ou julgamento antecipado, eis que 

são fases processuais pertencentes aos processos de conhecimento.

Intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o que entende 

por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 1027712 Nr: 35666-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca da certidão de 

fl. 114, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1094288 Nr: 8119-82.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO PÔR DO SOL, MAYRENEY ROSA 

BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de fl. 98 do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1097639 Nr: 9548-84.2016.811.0041

 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: LIDIO GOMES 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto às fls. 132/147 é 

tempestivo. Em assim sendo, impulsiono o feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1098036 Nr: 9703-87.2016.811.0041

 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: GILSON DOS SANTOS CHAVES

 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

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre o petitório de fls. 

103/108, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1101090 Nr: 10985-63.2016.811.0041

 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: LEANDRO TENORIO DE ANDRADE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO BRANCO GRIL RESTAURANTE EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILI 

- OAB:19.592/MT, HEMERSON LEITE DE SOUZA. - OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 106 de 689



 Processo nº 10985-63.2016.811.0041 - Código 1101090

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Leandro Tenorio de 

Andrade - ME em face de Bufalo Branco Gril Restaurante Eireli Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1112751 Nr: 15840-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYEGO OLIVEIRA BRANDÃO DE ARRUDA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

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

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

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

745,56 (setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), 

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

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

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

368,71 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1147740 Nr: 30720-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON LUIZ LEITE SACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA, 

GILSON CESAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPEF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO 

- OAB:6797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12678-A, PRISCILA GARCIA MOREIRA - OAB:20.198/MT

 Certifico que, nos termos do item 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 de cada zona, 

individualmente, onde houver contratos a serem penhorados, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1167770 Nr: 39160-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BERTAGLIA

 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 

- OAB:OAB/MS 6.611

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre o petitório de fls. 

141/146, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1169238 Nr: 39811-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS JARDIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 06 de fevereiro 

de 2018, às 10:30 min, que será realizada na Av. das Flores, n. 843, sala 

11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 

bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) telefones: 

(66)3025-3060/ 99223-7073.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para comparecer à perícia designada.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1171581 Nr: 40828-73.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA - IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO GONÇALO PEREIRA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DESPACHO

Cientifiquem-se a requerente e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo.

Cite-se o requerido na forma deprecada.

Cuiabá, 18 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.: 1172875 Nr: 41245-26.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JOAO MARCOS CAMPOS 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: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto às fls. 127/140 é 

tempestivo. Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e 

encaminho intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 1184411 Nr: 45305-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JÚNIOR DE SIQUEIRA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VILLELA NANÔ 

ROCHA - OAB:16.297, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:5379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 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) ANA PAULA VILLELA 

NANÔ ROCHA, 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.: 1195543 Nr: 3205-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIAGO BRUNO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCE BENEDITA RAMOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 31846 Nr: 12515-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maricelma Ferreira de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Yulika Antunes Yanagui - 

OAB:15647/O, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 146/2001 - Código 31846

Vistos e etc.

Diante certidão retro, intime-se o exequente para que em 15 (quinze) dias, 

requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 32832 Nr: 12832-28.2001.811.0041

 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: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, 

LAERCIO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPÉRIO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELYODORA CAROLYNE 

ALMEIDA ROTINI - OAB:PROC. DEF. PÚBL, JULIAN DAVIS DE SANTA 

ROSA - OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 161/2001 - Código 32832

Vistos e etc.

Anote-se como requerido retro.

Em seguida, uma vez certificada a impossibilidade de expedição de 

certidão de credito, bem como não tendo o exequente nada requerido, 

ARQUIVE-SE em definitivo os presentes autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 78656 Nr: 2345-14.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO FRANCISCO AMÊNDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bertoli Filho - 

OAB:0998/MT

 Processo nº. 5705/1992 - Código 78656

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 1992, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 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.: 102386 Nr: 15732-47.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER FREITAS, RONILDA SOUZA RIBEIRO, AGATHA 

RIBEIRO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO Á MATERNIDADE E 

A INFÂNCIA DE CUIABÁ, UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ 

- UNIC, UNIVESIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474/MT, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Processo n° 914/2002

Código 102386

Vistos e etc.

Diante a peculiaridade do caso DEFIRO a busca de endereço requerida à p 

851.

Segue os endereços dos autores encontrado junto à base de dados da 

Recita Federal e do TRE-MT.

Intimem-se PESSOALMENTE os autores solicitando os documentos 
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pessoais da menor Agatha para a abertura de conta e transferência dos 

valores a ela pertencentes.

Considerando que os autores residem em comarca distinta, expeça-se 

competente carta precatória para cumprimento da presente determinação.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 220143 Nr: 28493-08.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FERRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s)REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA, 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 das Partes

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

 Cod. Proc.: 231535 Nr: 965-62.2006.811.0041

 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: OSMARIO MARQUES FERREIRA, MARIA INEZ BARCA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HONORINO GOMES DE OLIVEIRA, 

Espólio de Maria de Jesus Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: danielle cristina sousa silva - 

OAB:23096/O, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, LEONARDO LEANDRO RUWER - OAB:11311, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNASOLI - OAB:10579

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a ação de usucapião 

extraordinária proposta por OSMARIO MARQUES FERREIRA e MARIA INEZ 

BARCA FERREIRA, para declarar o domínio destes sobre o imóvel urbano 

– Rua A (atual Rua Benedito Antonio), Quadra 16, Lote 11, Bairro Pascoal 

Ramos,, em Cuiabá/MT, matriculado sob n. 12.818, fls. 127, do livro 2-AR, 

do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de 

Cuiabá.Esta sentença servirá de título para matrícula, oportunamente. 

Considerando que a ação de usucapião é regida pelo princípio do 

interesse e necessidade e não do sucumbimento ou causalidade, condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais (STJ, 4ª Turma, 

REsp 23.369-PR, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, j. em 22.09.1992, DJ 

1910.1992, p. 18.248). Contudo, sendo estes beneficiários da Justiça 

Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco 

anos.Transitada em julgado a sentença e, satisfeitas as obrigações fiscais 

(art. 945, CPC), expeça-se o mandado para registro no Serviço de 

Registro de Imóveis competente e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 

19 de janeiro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 270011 Nr: 2050-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DA ROCHA BARROS 

PALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos cálculos 

apresentados as fls. 1642/1643.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 308711 Nr: 17249-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUMONT SAAB DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCE INFOCEL TECNOLOGIA LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA MOREIRA DERZI - 

OAB:162797/RJ, ROBSON DA SILVA NEVES - OAB:100377/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 436/2007

Código 308711

Vistos e etc.

O presente feito foi distribuído em 2007 e até o presente momento o 

exequente sequer conseguiu citar o executado.

Assim, intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos que 

embasam esta ação, bem como se manifeste sobre o seu interesse na 

expedição de certidão de credito com a extinção do presente feito nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

 Após, concluso para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 342639 Nr: 12830-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA RESENDE

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

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6.222/MT

 Processo n° 12830-14.2008.811.0041

Código: 342639

Vistos e etc.

Diante o falecimento da exequente, informado a p. 211/212, suspendo a 

tramitação do feito (art.313, I do CPC).

Em uma rápida pesquisa junto ao site do TJMT é possível verificar a 

existência de um inventario em nome da exequente onde foi nomeado a 

pessoa de Jacy Barros Duarte, como inventariante.

Assim, intime-se (pessoalmente – Via oficial de justiça) a inventariante 

Sra. Jacy Barros Duarte, Cpf: 267.480.961-20, Rg: 0170724-8, data de 

nascimento: 1/4/1946, brasileiro(a), casado(a), aposentada, Endereço: 

Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão N º 23, Bairro: Coophamil, Cidade: 

Cuiaba-MT, para que promova habilitação e de regular prosseguimento ao 

feito (art. 313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 22 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.: 350116 Nr: 20414-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E 

SERVIDORES DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO-ASFSHGU
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203-MT, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1528/2008 - Código 350116

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2008, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 367177 Nr: 5174-69.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CESTARI LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL - IMÓVEIS E TURISMO LTDA, LUIZ 

VOLPATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:VÁRZEA GRANDE

 Processo nº. 60/2009 - Código 367177

Vistos etc.

Certifique-se o transito em julgado da sentença de p. 113.

DEFIRO o desentranhamento dos documentos, mediante substituição por 

cópias.

Após, nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se com as 

cautelas de praxe.

Cuiabá, 22 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.: 385154 Nr: 20675-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 

JOÃO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198- B, DANIEL ZAMPIERI BARION ( procurador do municipio 

de cuiaba) - OAB:7.519/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO 

- OAB:4.667/MT, LORENA MARIA DE NORONHA - OAB:11371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos Embargos 

de Declaração com efeitos modificativos apresentados às fls. 439/454., no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 385694 Nr: 21507-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIL - ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 610/2009- Código 385694

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2009, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 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.: 393542 Nr: 29042-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ROGERIO MARHOLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA NETO, 

MARYELLY CRISTINA FREIRE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAIN JOSÉ GARCIA DE 

BRITO - OAB:13202, JOÃO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:1417/MT

 Processo nº. 29042-76.2009.811.0041 - Código 393542

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2009, estando atualmente na fase de 

cumprimento de sentença, sem que o exequente tenha conseguido 

receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 423921 Nr: 8171-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Processo n°8171-88.2010.811.0041

Código: 423921

Vistos e etc.

Trata-se cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA, 

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA e WILSON MOLINA PORTO em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Assim façam as devidas 

alterações na capa dos autos e sistema Apolo.

A penhora realizada foi frutífera, assim intimem-se os exequentes para 

que, em 15 (quinze) dias, requerer o que entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 718320 Nr: 14367-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CANTARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOYEX INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO 

E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX LIBONATI - OAB:159.402 
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OAB/SP, CAMILA ADAMIL CANTARELLO - OAB:254.248 OAB/SP, 

GILBERTO ANDRADE JUNIOR - OAB:221204/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 14367-40.2011.811.0041 - Código 718320

Vistos e etc.

O prazo requerido na petição de p. 54 já decorreu, assim INDEFIRO o 

pedido de p.54.

Este feito tramita desde o ano de 2011, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de credito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018 .

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 735507 Nr: 31862-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABSON GONSALES GOMES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

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

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

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

348,07 (trezentos e quarenta e oito reais e sete centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 188,43 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e tres 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 159,64 (cento e 

cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

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

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 736101 Nr: 32499-48.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVISTA VEJA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FIDALGO - 

OAB:172650/SP, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 Processo nº 32499-48.2011.811.0041 - Código 736101

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Vilson Jose de Jesus 

em face de Revista Veja LTDA. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 22 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.: 742626 Nr: 39528-52.2011.811.0041

 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: ROBERTO DE PAULA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA YURIKO SAGA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, MAYNA DANTAS DE C. SANTOS - OAB:9.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7.963/MT, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9.865 MT

 Processo nº 3528-52.2011.811.0041 - Código 742626

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Roberto de Paula 

Gomes em face de Sandra Yuriko Saga Gomes Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 22 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.: 767344 Nr: 20168-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCRED FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA, TIAGO ALVES SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO TORRES PANTANO - 
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OAB:SP-163.822, RODRIGO CÉSAR FERRARI - OAB:172.169/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o despacho proferido no dia 24 de maio de 2017 não 

foi publicado, intime-se novamente a exequente através de seu patrono 

para, em 48 horas, promover o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 580, §2º da CNGC.

 Após, certifique-se e concluso.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 773108 Nr: 26239-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADEMAR DE MATOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 26239-18.2012.811.0041 - Código 773108

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2012, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 785863 Nr: 39738-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIS TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE LIMA ANTUNES - 

OAB:237.484/SP, MANOEL ROGELIO GARCIA - OAB:175.343/SP, 

MARILZA GONÇALVES FAIA - OAB:260.786/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 39738-69.2012.811.0041 - Código 785863

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2012, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 787685 Nr: 41607-67.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR VIEIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Na hipótese, os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de 

Declaração mostra a nítida intenção de rediscussão da matéria 

sentenciada. Isso porque, a questão trazida pela embargante 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 e contradição suscitados, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 799556 Nr: 5982-35.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA EPP, ALI OMAR LAHIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:56918, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do AR da citação do requerido Ali Omar Lakis foi 

recebido por pessoa adversa, procedo a intimação do autor para 

depositar diligência para expedição de mandado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 803798 Nr: 10255-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10255-57.2013.811.0041 - Código 803798

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2013, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cuiabá, 22 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.: 811237 Nr: 17723-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JORGE DA SILVA, GERSINA DIAS DE SOUZA 
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SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEBIANO VIEIRA DIAS, ELIZABETE RIBEIRO 

TAQUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINNE MARQUES DE 

OLIVEIRA TEIXEIRA - OAB:20.163/O/MT

 Posto isto, acolho a preliminar de coisa julgada e julgo extinta sem 

resolução de mérito esta ação ação declaratória de quitação de parcelas 

avençadas em compromisso de compra e venda c/c pedido de tutela 

antecipada em face de BEBIANO VIEIRA DIAS e ELIZABETE RIBEIRO 

TAQUES DIAS, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Custas pelos autores, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Entretanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 anos.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822204 Nr: 28383-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD SUAVE COMERCIO DE COLCHOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AD SUAVE COMERCIO DE COLCHOES 

LTDA, CNPJ: 10516093000165. 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 3 (três) 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: A exequente é credora da quantia de R$49.085,45 

(Quarenta e nove mil, oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) 

não atualizados, referente à quantia de 56 (cinquenta e seis) cheques 

emitidos em favor da executada, devidamente endossados. O valor 

atualizado da dívida perfaz o montante de R$100.455,73 (cem mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Posto 

isto, requer a citação do executado para no prazo de 03 (três) dias 

proceda o pagamento da dívida, ou ofereça bens passíveis de penhora.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836736 Nr: 41672-28.2013.811.0041

 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: GABRIEL ZANARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS RESGATE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12.923-MT, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12525 OAB/MT

 Processo nº. 41672-28.2013.811.0041 - Código 836736

Vistos e etc.

Diante certidão retro, intime-se o exequente para que em 15 (quinze) dias, 

requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 841497 Nr: 45750-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

BROMIDIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS GRATIDIANO DORILEO NETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 45750-65.2013.811.0041 - Código 841497

Vistos e etc.

Diante a certidão retro, intime-se o autor para requerer o que entende por 

direito em 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 845470 Nr: 49171-63.2013.811.0041

 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: RICARDO PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILSE FRANCISCO, EDSON ARLINDO 

PEREIRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA ZORAIDE DE MORAES 

- OAB:191021

 .Em que pese à conclusão do feito para sentença, com o intuito de 

elucidar a realidade fática trazida pelas partes, necessária se faz a 

produção de prova documental e oral.Nesse viés prevê o artigo 370 do 

Código de Processo Civil que, caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento 

da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.As 

partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras preliminares 

a serem analisadas, declaro o feito saneado e fixo como pontos 

controvertidos: a)A responsabilidade da ré pelos danos causados ao 

autor decorrentes do acidente de trânsito narrado na inicialNos termos do 

artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o depoimento 

pessoal do autor, bem como de testemunhas que entender relevantes 

para a comprovação dos fatos por ela narrados.A fim de proporcionar 

melhor elucidação dos pontos controvertidos, designo audiência de 

instrução para o dia 14/03/2018, às 14:00 horas, oportunidade em que 

será colhido o depoimento pessoal da autora e a oitiva das testemunhas, 

que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, 

CPC).Registro que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do 

CPC).Determino ainda, a juntada aos autos da cópia do termo de 

transferência do veículo pela parte ré no prazo de 15 (quinze) dias, uma 

vez que a certidão constante à p. 59 não prova a transferência de 

propriedade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 851982 Nr: 54855-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ACOLHO os aclaratórios, atribuindo-lhe efeitos 

modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC/15, para sanar o erro 

material apontado e excluir da sentença o arbitramento dos honorários 
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advocatícios em favor do executado/embargado, sendo devida apenas as 

custas pela parte exequente/embargante. Com a correção, passa a 

sentença a ter a seguinte redação: “(...) Com essas considerações e 

fundamentos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 458, inciso II do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo 

em vista a revelia do executado o qual não foi assistido por advogado, 

devendo o exequente arcar apenas com as custas e despesas 

processuais. (...)”. No mais, permanece a sentença da forma lançada. De 

outro norte, no que se refere ao alegado pela embargante sobre não ter 

abandonado à causa e que teve dificuldades em demonstrar o 

recolhimento da guia de diligência, tem-se que referidas irresignações 

objetivam o rejulgamento da causa, o que não é passível de oposição de 

embargos de declaração, o qual apenas visa sanar pontos obscuros, 

contraditórios, omissos ou erro material, conforme artigo 1022 do CPC/15). 

Intimem-se as partes, cientificando que o prazo para interposição de 

novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 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.: 855252 Nr: 57722-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163, KELLY BALBINO - OAB:9.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:335839-OAB/SP

 Processo n°57722-32.2013.811.0041

Código: 855252

Vistos e etc.

A p.144 foi dado inicio a fase de cumprimento de sentença, determinando 

que o executado cumpra o acordo homologado judicialmente.

O executado intimado, deixou transcorrer in albis o prazo, não pagando o 

débito, nem mesmo desocupando o imóvel.

Diante das informações apresentadas, DEFIRO O PEDIDO de p. 148/150 e 

determino o imediato DESPEJO COMPULSÓRIO do executado.

EXPEÇA-SE competente mandado de despejo compulsório.

Autorizo desde já o reforço policial e o arrombamento, que poderá se 

utilizado somente caso o Oficial de Justiça constate ser necessário para o 

cumprimento da ordem judicial.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2017.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863279 Nr: 4248-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FERREIRA 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

 O autor requereu o desarquivamento do feito (p.90). Todavia, intimado 

para se manifestar, nada requereu (p.91/93).

 Assim, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868224 Nr: 8123-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO MARQUES GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT, MAURICIO SALES F. DE MORAES - OAB:14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre o petitório de fls. 

143/148, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879137 Nr: 16253-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEMER MARMORES E GRANITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. PACHECO E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARJORY ULTRAMAR G 

FREITAS - OAB:13113/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 16253-69.2014.811.0041 - Código 879137

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2014, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 899587 Nr: 29505-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA & HOSSODA LTDA, VERA LÚCIA UEMURA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHURRASCARIA SIGA BEM 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676/MT

 Processo nº. 29505-42.2014.811.0041 - Código 899587

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2014, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 901204 Nr: 30747-36.2014.811.0041

 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: ANA MARIA CORTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES COM VAREJISTA DE COLCHÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO MARTINS 

- OAB:20.370, FABIANE MARTINS MENDES - OAB:19.639/MT, MARYENE 

DOS SANTOS CRISTO. - OAB:20.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 30747-36.2014.811.0041

Código 901204

 Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 944619 Nr: 57223-14.2014.811.0041

 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: HADCO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISON RAINIER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS 

MAMEDES - OAB:16.174, RODRIGOLEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 57223-14.2014.811.0041 - Código 944619

Vistos etc.

Diante a certidão retro, intime-se o autor para requerer o que entende por 

direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 945300 Nr: 57578-24.2014.811.0041

 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: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILENO REZENDE TAVARES, VANECIR 

FERREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT, MARIANA SILVA CAMARGO - OAB:OAB/MT 

18.290, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 57578-24.2014.811.0041- Código 945300

Vistos e etc.

Os réus foram devidamente citados no endereço, não tendo contestado a 

presente ação. Assim, declaro a revelia dos réus Sileno e Vanecir.

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) dias, 

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, 22 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.: 954203 Nr: 2174-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887

 Processo n° 2174-51.2015.811.0041

Código 954203

Vistos e etc.

Analisando detidamente aos autos verifico que o réu compareceu aos 

autos (p.61/63), assim, nos termos do art. 239, §1° do CPC/15 dispensável 

é o refazimento do ato citatório. Vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta 

ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para 

apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Anote-se como requerido retro.

Após, intime-se o autor para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 1002098 Nr: 24294-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÍDIO DALSSASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 24294-88.2015.811.0041

Código 1002098

 Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre 

a petição e documentos apresentados pela executada a p. 209/214.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 1028689 Nr: 36146-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION TURISMO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN BARBOSA DOS REIS - ME, 

FRANKLIN BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.
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Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1045201 Nr: 43998-87.2015.811.0041

 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: BARBARA MATOS FIGUEIREDO DA COSTA, BARBARA 

MATOS FIGUEIREDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E G P DE BARROS GONÇALVES PREZA - ME, 

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA PETRELLI CORREA 

ALMEIDA - OAB:18.050, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 43998-87.2015.811.0041

Código: 1045201

Vistos e etc.

 Intimem-se os réus para que, em 15 (quinze) dias, apresente os 

documentos solicitados pela perita a p. 88.

Após, requisite-se a perita, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia.

Com a apresentação da data, dê-se ciência a partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 1067207 Nr: 54149-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Na hipótese, os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de 

Declaração mostra a nítida intenção de rediscussão da matéria 

sentenciada. Isso porque, a questão trazida pela embargante 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). 

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.: 1074187 Nr: 57202-04.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA I, MAURO 

NASCIMENTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568, RUBENS SANTOS ALVES - OAB:17.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEMIRO SANTANA 

FERREIRA - OAB:897

 Processo nº 57202-04.2015.811.0041

Código 1074187

 Vistos e etc.

O pedido do autor foi deferido a p. 352, contudo, decorrido o prazo este 

nada requereu.

Assim, intime-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos 

autos, para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 1089334 Nr: 5871-46.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO COSTA AZUL, IVANIL FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LARA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B, GUSTAVO LIMA PARREIRA - OAB:16203MT, THIAGO 

MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:OAB/MT 19.809

 Processo n° 5871-46.2016.811.0041

Código 1089334

Vistos e etc.

O autor requereu o reconhecimento da nulidade da citação do réu, eis que 

os avisos de recebimento foram assinados por pessoa diversa. Contudo, 

verifico que o réu compareceu aos autos e ofertou contestação. Assim, 

nos termos do art. 239, §1° do CPC/15 dispensável é o refazimento do ato 

citatório. Vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta 

ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para 

apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Posto isto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de nulidade de citação 

de p. 126/129.

Intimem-se todos da presente decisão.

Após, concluso para decisão saneadora e/ou julgamento antecipado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 1103395 Nr: 11892-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUCIA CELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Processo nº 11892-38.2016.811.0041

Código 1103395

 Vistos e etc.

A audiência de instrução no processo de n° 1098132 estava designada 

para o mês de outubro de 2017. Desta forma, intime-se a autora para que 

informe a fase processual daquele feito, acostando aos autos eventual 

sentença.

Após, intime-se a ré para, em 15 (quinze) dias, se manifestar.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 1111402 Nr: 15266-62.2016.811.0041

 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: RAUL BARROS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Trata-se ação de cobrança de seguro DPVAT em que as partes se 

compuseram e apresentaram termos do acordo para homologação 

(p.108/110).

À p.113 a ré apresentou comprovante de pagamento do acordo.

 Intimado para ratificar os termos do acordo, eis que sua assinatura à 

p.110 é cópia, atendeu ao chamado e requereu o levantamento dos 

valores depositados à título de acordo (p.115).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC.

Expeça-se alvará como requerido.

 Isenta as partes das custas remanescentes, se houverem, nos termos do 

art. 90, §3º do CPC. Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, cerifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1147569 Nr: 30646-28.2016.811.0041

 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: COPACEL - IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato P. Bonilha - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371

 Processo n° 30646-28.2016.811.0041

Código 1147569

Vistos e etc.

Tendo em vista o interesse do réu em conciliar (p. 29 ) e levando em 

consideração as inovações trazidas pelo NCPC, ei por bem encaminhar os 

autos para a CENTRAL DE 1º GRAU DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA 

CAPITAL.

Intimem-se as partes. Na hipótese de as partes não se comporem via 

conciliação e/ou mediação, venham-me concluso para ordenação do 

procedimento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 1160036 Nr: 35952-75.2016.811.0041

 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: MARILZA LINO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca da certidão de 

fl.108, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1161479 Nr: 36556-36.2016.811.0041

 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: SADY ANDERSON DE ABREU JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos Termos da Legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar as partes para especificarem provas no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1170214 Nr: 40263-12.2016.811.0041

 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: LUIS ANTONIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs ao valor depositado e requereu o seu 

levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028928-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA RITA MILIOSI MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028928-42.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante a 

certidão de ID 11151269 REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 as 08:00 horas. Cadastre os advogados do réu no sistema. 

Após, cite e intime todos da nova data. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000680-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PAWLOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000680-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação ordinária c/c pedido de indenizaçãoc/c de tutela de urgência “in 

limine” proposta por Gilberto Pawloski contra a IUNI – UNIC Educacional 

Ltda., todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata o autor 

que é aluno do 10° semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo onde 

cursa a disciplina de Trabalho Final de Graduação – TGF, que consiste em 

comparecer em aulas de orientação, realizar e entregar um pré-projeto, 

apresenta-lo perante uma banca de professores, realizar eventuais 

correções, entrega-lo de forma final e novamente defende-lo perante 

outra banca de professores. Se aprovado, apto a participar da colação de 

grau. Esclarece que cumpriu todas as exigências fixadas pela instituição, 

tendo sido aprovado na matéria “Introdução ao Trabalho Final de 

Graduação”, e qualificado para a sua defesa perante a banca de 

professores, conforme edital n°12/2017 publicado pela Diretoria da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Narra que no dia 15/12/2017 

apresentou o seu trabalho final perante a banca examinadora e, apesar de 

não terem publicado a sua nota, o mesmo foi parabenizado por todos pela 

sua aprovação. Informa que no dia 28/11/2017 foi notificado a comparecer 

a uma sindicância instaurada para apurar uma “denúncia de irregularidade 

na nota que consta como aprovado na disciplina de Introdução ao 

Trabalho Final de Graduação ministrada em 2017/1”. Elucida que no dia 

29/11/2017 foi informado que constataram uma fraude no banco de dados 

da instituição e que a nota lhe atribuída na matéria de “Introdução ao 

Trabalho Final de Graduação” foi alterada para maior, ficando o mesmo 

com o status de “Aprovado”, contudo, esta seria revista, sendo 

convencido a firmar uma declaração de próprio punho que foi entregue à 

comissão de sindicância. Relata que lhe foi concedido um prazo para 

apresentação de defesa, e que em 14/12/2017 por meio da Portaria n° 

21/2017 a comissão decidiu por manter a nota atribuída pelo professor da 

disciplina Introdução ao Trabalho Final de Graduação, estando o autor 

“REPROVADO”, tanto na disciplina de Introdução ao Trabalho Final de 

Graduação, quanto na disciplina de Trabalho Final de Graduação. Salienta 

que tentou resolver o impasse de forma administrativa protocolando um 

requerimento junto a Diretoria da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – 

FAU, contudo, até o presente momento não obteve resposta. Noticia que 

sua colação de grau está agendada para o dia 29/01/2018, todavia, diante 

da sua “reprovação” nestas disciplinas, está sendo impedido de participar 

de tal ato solene. Diante disso, postula a concessão de tutela provisória de 

urgência para determinar que a ré inclua o seu nome na lista de colação 

de grau da turma de Arquitetura e Urbanismo que será realizada no dia 

29/01/2018, e nas demais solenidades que dependa da autorização da 

faculdade e/ou que autorize ao autor a participar dos referidos eventos 

mesmo de que forma simbólica, sob pena de multa diária. A inicial foi 

instruída com diversos documentos, Determinada a emenda a inicial 

(11372928) o autor apresentou a petição de ID 11396830, a qual veio com 

os documentos de p.7 e 9 (ID 11396876) ilegíveis, sendo determinado 

novamente a sua emenda. O autor apresentou uma nova petição e 

documentos em que reitera os pedidos iniciais. (ID 11484961) Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO a emenda a inicial 

requerida sob o ID11484961. A tutela almejada pelo autor passou a ser 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Infere-se dos autos que houve a alteração no sistema de 

notas da instituição ré, fato este narrado pelo autor e comprovado por 

meio dos documentos colacionados, em especial os “Print Screen” 

retirados do seu portal do aluno, onde ora consta a situação 

“APROVADO”, ora “REPROVADO”. Incontestável também é o poder 

discricionário dos professores que ministram a referida matéria em 

avalia-lo, atribuindo a nota que acham ser merecido pelo trabalho 

apresentado. O autor aduz que cumpriu com todas as obrigações para 

obter a nota para aprovação na matéria de Introdução ao Trabalho Final de 

Graduação – ITFD, estando apto assim a apresentar o seu Trabalho Final 

de Graduação – TFG, contudo, tais alegações não ficaram, de forma 

preliminar, comprovas nos autos. Dos documentos de ID 11396876 (p.7 e 

9), mesmo que parcialmente ilegíveis, é possível verificar que o autor não 

conseguiu atingir a média 7,0, necessária para ser aprovado na matéria de 

Introdução ao Trabalho Final de Graduação – ITFD. A nota atribuída ao 

autor em seu 1° bimestre, mesmo que somadas e dividias igualitariamente, 

não chegariam ao percentual de 7 pontos, para a sua aprovação naquele 

bimestre. Ademais, consta dos documentos apresentados nos autos que 

a professora que ministra a matéria não realizou qualquer alteração na 

nota do autor, valendo assim aquelas lançadas precipuamente informadas 

a este e que não o habilita à colação de grau. Dos autos é possível 

verificar também a ciência do autor quanto as notas recebidas, visto que 

exarou a sua assinatura no quadro de notas colacionado a p.7 e 9 do 

documento de ID 11396876. Não há sequer como deferir ao autor a sua 

participação simbólica, em respeito à autoridade conferida ao professor da 

matéria que o avaliou e concluiu pela nota que resultou em sua 

reprovação. Saliento ainda que o autor não apresentou qualquer prova ( 

troca de mensagens, e-mail, requerimento) de que tenha entrado em 

contato com a professora (antes de instaurado a sindicância) para que 

esta retificasse a sua nota. Este apenas alega que a fez, contudo, sua 

alegação é contraposta a declaração da professora, que informa que não 

realizou qualquer alteração no referido sistema. Desta forma, tendo a 

professora da referida matéria a autoridade e discricionariedade para 

atribuir a nota que qualifica o aluno para a conclusão de seus estudos, e 
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sendo indiscutível que houve uma alteração PARA MAIOR da nota do autor 

no portal do aluno que o qualificou como APROVADO e a qual foi realizada 

de forma fraudulenta, bem como, não tendo o autor comprovado que 

requereu e/ou teve atendido o pedido de retificação de nota, forçoso se 

faz o indeferimento do pedido liminar diante da ausência dos requisitos 

autorizadores. Nesse sentido já decidiu o TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALUNA IMPEDIDA DE COLAR GRAU - 

ALTERAÇÃO INDEVIDA DE NOTAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO - MUDANÇA DA SITUAÇÃO DE REPROVADA 

PARA APROVADA - FRAUDE INCONTROVERSA - GRADE CURRICULAR 

NÃO CUMPRIDA - FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL À COLAÇÃO DE 

GRAU - PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM 

INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Descoberta a alteração 

fraudulenta das notas da acadêmica, configura exercício regular de direito 

da instituição de ensino impedir a sua colação de grau, pois deve zelar 

pela higidez desse ato oficial e, evidentemente, a aprovação em todas as 

matérias da grade curricular é requisito essencial para a participação na 

solenidade. Com a alteração substancial do decisum, os ônus 

sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada de 

acordo com o artigo 20, §4º, do CPC. (Ap 75697/2013, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 10/03/2014) Nesse sentido 

também os demais tribunais: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. 

CURSO SUPERIOR. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. NÃO CUMPRIMENTO. 

COLAÇÃO DE GRAU E PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE 

FORMATURA. PROIBIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO COMO ATO ILÍCITO. 

IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ELIDIDO. OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR INFIRMADA. 1. A colação de grau em curso de nível superior 

tem como premissas o cumprimento da carga horária e da grade curricular 

mínimas estabelecidas pela instituição de ensino, não se afigurando 

legítimo nenhum estudante pretender obter o grau de bacharel e participar 

das solenidades de formatura antes do implemento dessas condições. 2. 

Aferido que a graduanda não estava habilitada a colar grau por não ter 

cumprido a carga horária mínima, a recusa da instituição de ensino em 

admitir que participasse das solenidades de formatura se qualifica como 

simples exercício do direito que lhe assiste de velar pela regularidade da 

colação de grau, elidindo sua qualificação como ato ilícito e fonte originária 

de obrigações (CC, art. 188, I). 3(...) 4. Apelação conhecida e improvida. 

Unânime. (TJDFT, RAC n. 20050110580259, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJ 

21-11-2007) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNO NA 

SOLENIDADE DA COLAÇÃO DE GRAU. GRADE CURRICULAR NÃO 

CONCLUÍDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. – (...). - O impedimento 

de o aluno que se encontra com a grade curricular incompleta perante a 

universidade participar da solenidade oficial de colação de grau 

caracteriza exercício regular de direito, (...). (TJMG, RAC n. 

1.0024.11.192238-1/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, DJ 27-1-2014). Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para o dia 07/05/2018 às 

12:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, nos termos do art. 98 

do CPC. Intimem-se todos. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036766-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEONIS SANTOS PEREIRA RÉU: PDT PHARMA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP Vistos. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta 

por Cleonis Santos Pereira contra PDT Pharma Indústria e Comércio de 

Produtos Farmacêuticos Ltda. EPP., ambos qualificados nos autos. O autor 

pretende, por esta via, compelir a ré a fornecer ao mesmo o medicamento 

fosfoetanolamina sintética, diante de inúmeros relatos de pacientes 

portadores de câncer com efeitos positivos, “quase milagrosos”. Aduz 

que está sem possibilidade de tratamento e sua única esperança de cura 

é o uso em conjunto do medicamento experimental mencionado. Afirma ser 

conhecedor da inexistência de comprovação da eficácia do uso da 

substância fosfoetanolamina sintética, bem como de que a mesma não 

está registrada na Anvisa. Informa, ainda, que em 13/04/2016 foi 

sancionada a Lei n. 13.269, que autoriza o uso da substancia 

fosfoetanolamina sintética em pacientes diagnosticados com neoplasia 

maligna e que só poderão fazer uso do medicamento por livre escolha. 

Diante disso, requer a concessão liminar de tutela de urgência para 

determinar que o Laboratório PDT Pharma forneça cápsulas de 

fosfoetanolamina sintética. Concedida a liminar, requer a concessão do 

prazo de 10 (dez) dias para que providencie o depósito judicial o valor 

correspondente por capsula/dose. A petição inicial foi instruída com farta 

documentação, entre elas artigos e publicações sobre a eficácia do 

medicamento que visa o fornecimento, além de decisões judiciais e 

prescrições/declarações diversa. O autor emendou a inicial, como 

determinado. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela provisória 

de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Tais requisitos não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. O autor, 

diagnosticado com neoplasia maligna, requer a concessão liminar da tutela 

de urgência para que este Juízo determine à ré PDT Pharma Indústria e 

Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. EPP. que lhe forneça o 

medicamento fosfoetanolamina sintética, suficiente para o seu tratamento, 

ao argumento de que este é sua única esperança de cura. Sobre o 

assunto em questão (uso do fosfoetanolamina sintética) há grande 

discussão em nosso país, o que gerou, inclusive, a edição da Lei n. 

13.269, de 13 de abril de 2016, que tratou de autorizar o uso livre da 

referida substância por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. 

Todavia, como referido medicamento ainda está em fase experimental, ou 

seja, não há comprovação de sua eficácia e o mesmo não está regulado 

pela ANVISA, a Associação Médica Brasileira (AMB) ajuizou Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5501 para suspender a eficácia da Lei n. 

13.269/2016. Após relevante debate e por maioria dos votos, em 

19/05/2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida 

liminar pleiteada na ADI, suspendo a eficácia da Lei n. 13.269/2016. Entre 

as razões que levaram à suspensão liminar da Lei, o Relator Ministro 

Marcos Aurélio asseverou sobre a contraposição da responsabilidade 

constitucional de zelar pela qualidade e segurança dos produtos em 

circulação, pois, segundo ele “O direito à saúde não será plenamente 

concretizado sem que o Estado cumpra a obrigação de assegurar a 

qualidade das drogas distribuídas aos indivíduos mediante rigoroso crivo 

científico, apto a afastar desenganos, charlatanismos e efeitos prejudiciais 

ao ser humano”. Destarte, não há como este Juízo emitir ordem judicial 

determinando à ré que forneça medicamento experimental ao autor, em 
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total descaso à decisão do Supremo Tribunal Federal. Importante destacar 

que, in casu, sequer há nos autos prescrição médica indicando tratamento 

ao autor à base do uso do medicamento em questão, havendo apenas e 

tão somente termo de consentimento e responsabilidade assinado pelo 

autor (Id 11010122), sendo certo que muitas das decisões judiciais e 

prescrições/declarações médicas que instruíram a inicial são anteriores à 

decisão do Supremo. Assim, nesse juízo de cognição sumária, verifico a 

impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que 

a probabilidade do direito do autor não se encontra demonstrada, 

havendo, inclusive, perigo de risco inverso, já que não há comprovação 

da eficácia do medicamento perseguido. Por fim, nos autos n. 

1014399-18.2017.811.0041, que tem o mesmo pedido, o NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do TJMT emitiu o seguinte parecer: “Sob o ponto de vista 

técnico, considerando o conhecimento cientifico atual, a legislação 

brasileira, o código de ética médica, não recomendamos o uso deste 

produto para qualquer tipo de tratamento oncológico.” À par destas 

considerações, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art.334 

e §§ do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 15/05/2018 às 

08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. 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 NCPC. 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 NCPC. 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 NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Concedo ao autor os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, CPC. Intime-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação
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Vistos etc. Em que pesem os argumentos trazidos no pedido de 

reconsideração contido em ID 11471779, bem como os documentos que 

acompanharam a referida manifestação, entendo que a decisão proferida 

em ID 11458691 deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 

Diferentemente do alegado pela parte Requerente em seu pedido de 

reconsideração, este juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência 

pleiteado em razão da divergência das notas lançadas no Portal do Aluno 

com as notas atribuídas pelos Professores nas atividades (provas) 

realizadas pela Requerente, conforme os próprios documentos juntados 

com inicial, ou seja, a princípio, teria sido constatada a alteração das notas 

para maior junto ao site da Requerida. De igual modo, a tutela almejada foi 

indeferida pela ausência de nota quanto ao Trabalho Final de Graduação – 

TFG, impedindo este Juízo, neste momento, atribuir uma nota a 

apresentação da Requerente e ainda por cima, acima da média necessária 

para aprovação, invadindo a discricionariedade do Professor. Ademais, 

diferentemente do alegado no referido pedido de reconsideração, este 

juízo não afirmou que há um juízo de probabilidade, pelo contrário, concluiu 

pela ausência de probabilidade do direito, requisito indispensável para o 

deferimento da medida, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo 

Civil. Logo, existem dúvidas se a Autora foi aprovada em todas as 

matérias exigidas pela instituição de ensino Requerida, uma vez que a 

aprovação que constou no Portal do Aluno da Requerente referente às 

matérias denominadas “Atelier de Projeto de Arquitetura VII”, “Conforto 

Ambiental II”, “Atelier de Projeto de Arquitetura III” e “Projeto de 

Paisagismo”, aparentemente não refletiu a realidade acadêmica da 

Requerente em razão das supostas alterações, conforme se concluiu pela 

Portaria nº. 24/2017 (ID 11396698). Por fim, os documentos colacionados 

com o pedido de reconsideração (ID 11482258 e ID 11482346) em nada 

contribui para a modificação da decisão de ID 11458691, isso porque, a 

ausência de aprovação nos “E.D. 07, 08 e 09” sequer foi mencionada. Em 

assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração contido em ID 

11471779, por consequência, cumpra-se a decisão de ID 11458691 em 

todos os seus termos. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 762499 Nr: 15028-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM9 TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1151922 Nr: 32536-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER SILVA AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Impulsiono o feito para intimar o autor a se manifestar acerca do 

cumprimento voluntário da sentença noticiado pela requerida às 

fls.171/176, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794487 Nr: 803-23.2013.811.0041

 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: MARCO AURELIO BENEDICTO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, FABIO TEIXEIRA OZI - OAB:172594/SP, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/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 

petição em fl. 258, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 947059 Nr: 58599-35.2014.811.0041

 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: CIDELE CRISTINA CONCEIÇÃO PENHA

 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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1146215 Nr: 30054-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANE CRISTINA DAMAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/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 o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre o não comparecimento do autor na perícia designada, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1149919 Nr: 31681-23.2016.811.0041

 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: MARCOS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre o não comparecimento do autor na perícia designada, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 26889 Nr: 5722-80.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCADORA BENEF. PROVIDÊNCIA AZUL 

- NOTRE DAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDESCIRIA GARDIN(RESPONSÁVEL MENOR 

LINCON G. DE MORAES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para se manifestar 

acerca da resposta ao ofício 639/2017 ( DETRAN-MT), no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 35995 Nr: 6180-97.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ORNELAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 138357 Nr: 22815-80.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADRIANO MENDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO RODER, GILMARA 

SENGER RIBAS RODER, JOÃO RODER JUNIOR, VILMA CORREA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a seguradora Mapfre 

Seguros Gerais S/A, por meio dos patronos Samara Francis Correia Dias e 

Taisa Fernandes da Silva Peres que subscrevem a petição de fls. 

321/321, para se manifestar acerca do argumentado em fl. 331.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 252759 Nr: 18510-48.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. ECON. CRÉDITO MÚTUO DOS COM. MED., PERF. 

E COSM. E PROFIS.DE ENG.AGRON.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BOSCARATO DIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/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.: 463980 Nr: 32091-91.2010.811.0041

 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: HENRIQUE DE MARQUI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINA CLÁUDIA AGUIAR, JOSÉ CARLOS DE 

MARQUI, SONIA MARIA DE MARQUI, SALMA ELIAS DE MARQUI, ESPOLIO 

DE HENRIQUE DE MARQUI, JOSÉ CARLOS DE MARQUI, SALMA ELIAS DE 

MARQUI, FÁTIMA APARECIDA DE MARQUES MORAES, HENRIQUE DE 

MARQUI JÚNIOR, SONIA MARIA DE MARQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - 

OAB:6896/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/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.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 899345 Nr: 29335-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEISON ALENCAR FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721, 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 

complementação do laudo pericial, no prazo legal.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031456 Nr: 37473-89.2015.811.0041

 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: LEANDRO SILVA DAS FLORES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para realizar a 

perícia médica, que foi marcada pelo Dr. Flávio Ribeiro de Melo, a ser 

realizada na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, anexo ao 

consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT 

(entrada pela rua das Dálias), Fone: 3025-3060/99223-7073, na data de 

27/02/2018 às 09:30 horas. Observa-se que a parte deverá levar os 

exames complementares atuais e/ou da época do fato ocorrido, se 

houver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1048914 Nr: 45881-69.2015.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para realizar a 

perícia médica, que foi marcada pelo Dr. Flávio Ribeiro de Melo, a ser 

realizada na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, anexo ao 

consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT 

(entrada pela rua das Dálias), Fone: 3025-3060/99223-7073, na data de 

27/02/2018 às 09:15 horas. Observa-se que a parte deverá levar os 

exames complementares atuais e/ou da época do fato ocorrido, se 

houver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 25087 Nr: 1726-16.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DOMINGUES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA BRITO REBELLO, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELO, VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEHANA APARECIDA 

MAGALHÃES FRANCO - OAB:9.915 OAB/MT, RICARDO SIQUEIRA DA 

COSTA - OAB:3205-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29061 Nr: 6220-16.1997.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KNOW HOW'S PARTIC. E EMPREENDIMENTOS IMOB. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/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.: 238371 Nr: 7386-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE HERCULANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DE OLIVEIRA, LUZIANEY MARIA 

DE MORAES PINTO, BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS, MARIA MADALENA 

DE MORAES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS R. S. CARMONA - 

OAB:3863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Impulsiono o feito para intimar a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar efetivo andamento ao feito, manifestando-se acerca da certidão 

do Oficial de Justiça colacionada à fl.134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 365629 Nr: 3795-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para se manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da Sentença, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 397863 Nr: 31466-91.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILDO JUSTINO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 437693 Nr: 15517-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANYARA ANGELICA PEREIRA 

GUIMARAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto às informações trazidas pelas concessionárias 

de serviços públicos (ÁGUAS CUIABÁ S/A e ENERGISA S/A) e pelas 

operadoras de telefonia (OI S/A e CLARO S/A) - fls. 130/135.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811559 Nr: 18047-62.2013.811.0041

 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: REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA EMPREENDIMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KELLER NETO - 

OAB:20994/B, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.082-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/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, havendo concordância a requerida 

deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos honorários, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 866910 Nr: 7110-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MS/15.155-A, 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 Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 909118 Nr: 36230-47.2014.811.0041

 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: EVAILSON SANTOS DE OLIVEIRA, IZAILTON DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H L CONSTRUTORA LTDA, JOHN SCOTT 

LEWIS SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS

 Impulsiono o feito para, nos termos da decisão de fl.86, intimar a requerida 

para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

informações trazidas pelas concessionárias CAB e ENERGISA às 

fls.93/94 dos autos .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 910927 Nr: 37440-36.2014.811.0041

 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: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VARZEA GRANDE LTDA, 

WOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO CURVO - OAB:14511/MT, MARCUS VINICIUS DA SILVA 

SOUZA - OAB:14825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB:4862/MS, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 Vistos etc.

João Batista de Oliveira ajuizou a presente Ação Indenizatória com pedido 

de Liminar em face de Ariel Automóveis Varzea Grande Ltda e 

Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, ambos 

qualificados e representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 165/166) versam 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Determino o desentranhamento da petição de fls. 153/158, a fim de que a 

mesma seja juntada nos autos a qual pertence.

Honorários advocatícios conforme a avença.

 Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933037 Nr: 50948-49.2014.811.0041

 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: KPP, SILVIA ESTER PROCHNOW PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,94 (quinhentos e tres reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09 (cento 

e vinte e sete reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1019584 Nr: 31652-07.2015.811.0041

 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: IDEMAR DEOTI

 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:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 
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acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1052969 Nr: 47854-59.2015.811.0041

 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: ANTONIO ROSALVO DE AMORIM

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155834

 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053528 Nr: 48139-52.2015.811.0041

 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: FRANCISCA ROMANA DOS REIS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do Requerido 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1152368 Nr: 32721-40.2016.811.0041

 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: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - 

OAB:22.364-A

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1170386 Nr: 40345-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON RIBEIRO RODRIGUES

 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

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 71124 Nr: 6043-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENJI YAMAMOTO, MIEKO NIMURA YAMAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ CHAINÇA JÚNIOR, SILVIA DE 

SOUZA GOMES CHAINÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6.879/MT, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO 

GRANJA - OAB:20358/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 Impulsiono o feito para intimar as partes para que se manifestem, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de honorários apresentada 

pelo perito Vinícius Oliveira Kaiser às fls.354/357.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 374392 Nr: 10571-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALT BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DE LOGÍSTICA EM 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURAZZI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 754128 Nr: 6091-83.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Requerida para que se 

manifeste acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 951857 Nr: 853-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL NOVIS NEVES, EMIKA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, GESSI CARMEM ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MATO GROSSO, ALI VEGGI 

ATALA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.383,70 (um mil trezentos e oitenta e tres reais e setenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 
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forma separada, sendo R$ 691,85 (seiscentos e noventa e um reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

691,85 (seiscentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1042465 Nr: 42741-27.2015.811.0041

 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: ANA CAROLINA DEFENDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BARBOSA DE BRITO, TFA DA CUNHA 

& CIA, TEREZA FLÁVIA ALMEIDA CUNHA, MATHEUS NAMBA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:11925/MT, ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS, 

para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067364 Nr: 54228-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE SCHUK ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Tendo em vista a interposição de recurso de apelação cível pela 

requerida OI S/A, impulsiono o feito para intimar a parte autora para, no 

prazo legal, querendo, contrarrazoar o recurso de fls.83/90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071252 Nr: 55937-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BONIFACIO DE FRANÇA

 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

 Certifico que a parte autora desistiu do recurso de apelação, conforme 

fls. 151.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072918 Nr: 56624-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO JORGE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE TERESINHA BORGES ME, ELAINE 

TERESINHA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/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.: 1141450 Nr: 28042-94.2016.811.0041

 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: MARIO RODRIGUES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora se manifestar acerca do 

laudo pericial, no prazo legal.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171380 Nr: 40729-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI JUSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte requerida, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) das.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001153-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MENDES DE OLIVEIRA BESSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MOREIRA D AFFONSECA (RÉU)

CONSTRUTORA AFFONSECA SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Joel mendes de Oliveira Bessa ajuizou Ação de Despejo por 

falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e acessórios com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Fernando Moreira D’ Afonseca, ambos já 

qualificados nos autos. O autor objetiva reaver imóvel residencial situado 

na com endereço na Rua Aroeira, n.º 465, Lote 22, Bairro Jardim Imperial II, 

nesta Capital, locado para o Requerido, motivado pela falta de pagamento 

do aluguel e demais encargos, cumulando o pedido com tutela de urgência. 

Relata que a locatária deixou de pagar os aluguéis devidos e os encargos 

locatícios conforme avençado, encontrando-se em mora, totalizando o 

valor de R$ 7.801,16 (sete mil oitocentos e um reais e dezesseis 

centavos). Por fim, afirma que não restam alternativas senão buscar 

judicialmente o despejo cumulado com a cobrança de alugueis com pedido 

de tutela de urgência. Com a inicial vieram documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A Tutela de urgência pleiteada deve ser deferida, vez 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 125 de 689



que preenche os requisitos do art. 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil aliado ao que determina a Lei 8245/91. A tutela de urgência, 

como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. §1º. Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. §2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. §3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Feitas as necessárias ponderações, veio com a inicial 

prova inequívoca da existência da relação contratual (contrato de locação 

– id 11434411), no qual se percebe as características alegadas na 

exordial. Ademais, note-se que os documentos de id 11434418, id 

11434426, id 11434424 e id 11434422, o autor demonstra que o requerido 

encontra-se inadimplente com relação ao pagamento dos alugueis e os 

acessórios, bem como, que já o notificou em três oportunidades. Desta 

maneira, resta presente a probabilidade do direito da autora, 

verificando-se de plano que a qualquer tempo o Requerido poderá retornar 

ao imóvel por ordem judicial, arcando neste caso o Autor com as 

despesas e prejuízos eventualmente suportados pelo Requerido, de modo 

que, fácil e integralmente reversível a tutela de urgência perseguida pelo 

Autor, não havendo o que se falar em perigo da irreversibilidade da 

medida. O perigo de dano também está presente, pois o inadimplemento ou 

a mora pelo não pagamento dos alugueis, traz com certeza 

consequências o autor, bastando observarmos o montante do débito 

pendente. Ademais, verifico que o contrato de locação firmado entre as 

partes está desprovido de qualquer garantia prevista no art. 37 da Lei 

8245/91, assim sendo, o caso em análise preenche os requisitos exigidos 

por Lei, de modo que o deferimento da tutela de urgência é medida 

adequada ao caso. Por fim, em que pese o disposto no §1º do art. 59 da 

Lei 8245/91 a qual dispõe acerca da necessidade de prestação de caução 

no valor de três alugueis, entendo ser a mesma dispensável aliado a 

mencionada hipossuficiência da autora. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DETERMINADA PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL, PARA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. Desnecessária a caução 

de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. 

Além de notória a insuficiência de recursos por parte dos requerentes, a 

partir do evento da antecipação de tutela (art. 273, do CPC), o deferimento 

de pleito liminar de despejo não mais se sujeita às limitações do citado 

dispositivo, embora, via de regra, venha sendo exigida a prestação de 

caução, como forma de se harmonizar os dois regramentos. Precedentes 

desta Corte. Imperativo o acolhimento do inconformismo, para dispensar 

os agravantes da prestação de caução, devendo o juízo a quo apreciar o 

pedido liminar de despejo. Agravo de instrumento provido, em decisão 

monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70048557672, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos 

Santos Caminha, Julgado em 24/04/2012). Ainda no que se refere à 

necessidade de caução, embora ”o “caput” do art. 64 da Lei nº 8.245/91 

não tenha ressalvado o inciso III do art. 9º, “dentre as obrigações do 

locatário consta, em primeiro lugar, a de pagar pontualmente o aluguel e os 

encargos da locação (inciso I do art. 23). Ora, “a falta de pagamento do 

aluguel implica, necessariamente, ocorrência de infração de obrigação 

legal (inciso II do art. 9º) e, nessa hipótese, dispensa-se a caução para a 

execução provisória do despejo” (RMS 3289/Adhemar Maciel, STJ). Assim 

é a lição de Sylvio Capanema de Souza: “Ora, é verdadeiramente absurdo 

que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto 

ao seu dever de pagar os alugueis e encargos, ainda tenha de prestar 

caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para 

despejá-lo. “A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o 

contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave 

lesão patrimonial. “É evidente que houve erro de remissão. A lei 

certamente, queria incluir, no rol das exceções, o inciso III do artigo 9º, e 

não o II, como constou, por equívoco. “Até porque as demais infrações 

legais e contratuais, referidas no inciso II, são bem mais difíceis de aferir, 

que a falta de pagamento do aluguel. Dái não ser prudente que, na 

hipótese do inciso II, se faça a execução provisória, sem a garantia do 

juízo. “É imperioso que, no mais breve tempo possível, se corrija o erro, 

substituindo-se, no texto do artigo 64, o inciso II do artigo 9º, pelo seu 

inciso III. “(...) “A falta de pagamento do aluguel e encargos constitui, como 

é óbvio, uma infração contratual e legal. Ora, se a lei não exige caução 

para a hipótese da ação de despejo por infração legal e/ou contratual, 

também não a poderá exigir para a falta de pagamento, que se inclui na 

mesma causa de pedir. “Qualquer outra interpretação não terá a menor 

lógica, ainda mais se considerarmos que a falta de pagamento do aluguel é 

a mais grave de todas as infrações que o locatário pode cometer” (“A 

Nova Lei do Inquilinato Comentada”, Editora Forense, 1ª edição, 1993, 

págs. 253 e 254). Destarte, em virtude dos elementos trazidos aos autos, 

entendo que o pedido de liminar deve ser deferido sem a exigência da 

prestação de caução. Diante do exposto, presentes os requisitos 

estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar a saída do Requerido do imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Expeça-se imediatamente o 

mandado para citação e intimação da desocupação do imóvel no prazo de 

15 (quinze) dias, como fixado pelo presente decisum. Cite-se a parte 

requerida para contestar a presente ação no prazo de 15 dias, ou, 

querendo, efetuar no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação o 

pagamento do débito atualizado (Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei n. 

12.112/09). Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 05 

dias, contados do protocolo da petição, para o locatário depositar o 

principal, multas previstas no contrato, juros de mora, correção monetária, 

custas e honorários advocatícios de 10% do valor do debito atualizado 

(art. 62, II da mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias 

alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o 

locatário para complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Por fim, defiro 

os benefícios da gratuidade judicial em favor do Requerente, nos termos 

do art. 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intimem-se. Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRO CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES (RÉU)

FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. DELMIRO CARDOSO DOS SANTOS ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela de 

Urgência em face de FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA SOUZA e 

VALTAIR CENTURIÃO RODRIGUES, todos já qualificados nos autos. O 

requerente pretende, em de tutela de urgência, que os Requeridos sejam 

compelidos a pagar alimentos provisórios, enquanto perdurar a 

incapacidade laborativa, no valor de R$3.748,00 (três mil setecentos e 

quarenta e oito reais), bem como, que seja restringida a alienação do 

veículo em nome do segundo Requerido, qual seja, Volkswagen, modelo 

VW/8.120 EURO3, ano 2007, cor vermelha, Placa APB-8626, junto ao 

Renajud. Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário, decido. 

A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, 

liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 
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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 pelo Boletim de Ocorrência (ID 11363706), Boletim de 

Atendimento e Histórico Clínico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá (ID 11363710 e ID 11363712), bem como, pelas fotos contidas em 

ID 11363731, os quais apontam indícios de responsabilidade dos 

Requeridos quanto ao acidente que vitimou o Autor. Isso porque, 

observa-se da narrativa do Boletim de Ocorrência acima identificado, 

confeccionado pelos investigadores que atenderam a ocorrência, que o 

Requerente conduzia sua motocicleta em Avenida que liga o Bairro CPA IV 

ao Centro desta Capital, do lado esquerdo da via e o caminhão conduzido 

pelo primeiro Requerido, trafegava na mesma via, contudo, pelo lado 

direito, quando teria ultrapassado o Requerente e efetuado contorno em 

local proibido, ocasionando o acidente noticiado nos autos. Por sua vez, a 

urgência do pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que o 

Requerente está sofrendo em razão de estar impedido de exercer seu 

labor pelo período de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias (conforme 

Relatório Médico contido em ID 11363722, datado de 06/10/2017), bem 

como, possa vir a sofrer com a espera da tramitação do feito até a 

prolação da sentença. Por fim, ressalto que a tutela de urgência deve ser 

deferida de forma parcial quanto ao valor referente aos alimentos 

provisórios pretendidos pelo Requerente (R$3.748,00 ou 04 salários 

mínimos), devendo o mesmo receber a quantia de R$1.908,00 (um mil 

novecentos e oito reais), equivalente ao valor de 02 (dois) salários 

mínimos vigente no país, haja vista que os documentos comprobatórios da 

renda mensal percebida pelo Requerente (ID 11363739), a princípio, não 

condizem com o valor pretendido, conforme se denota da inicial. Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente a 

tutela de urgência para determinar que os Requeridos paguem ao 

Requerente o valor de R$1.908,00 (um mil novecentos e oito reais) à título 

de alimentos provisórios, até o dia 10 (dez) de cada mês, enquanto 

perdurar a incapacidade laborativa, bem como, procedo a restrição para 

venda do veículo marca Volkswagen, modelo VW/8.120 EURO3, ano 2007, 

cor vermelha, Placa APB-8626, junto ao Detran/MT, através do Renajud, 

conforme extrato que segue em anexo a esta decisão. No mais, com 

relação ao valor referente aos alimentos provisórios acima deferidos, 

determino que os Requeridos transfiram o valor para conta bancária a ser 

indicada nos autos pelo Requerente. Com base no artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 24 de fevereiro de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na Sala 03 Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a 

ausência injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as 

sanções previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte 

requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, CPC), bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se 

não houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação 

(art. 335 do CPC). Defiro os benefícios da gratuidade judicial ao 

Requerente, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei 1060/50. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 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: 1021641-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GOMES 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:

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 e manifestar da 

petição constante no id n. 1114795. Certifico também, que procedo à 

intimação das partes para manifestarem acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023759-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA NELLI MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY AUGUSTUS ROCHA OAB - GO21476 (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

EDGAR DE MOURA LIMA OAB - GO42239 (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: 1017868-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLAINE GONCALVES DE MORAES (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)

 

Intimação do Requerido para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

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 Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035869-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MAYARA DA SILVA CARDOSO (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)

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos protocolo de 

requerimento administrativo datado de 1º de Novembro de 2017, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 
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não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito pelo, até que ocorra o 

referido prazo. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, se 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se ouve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do NCPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. A seguir, voltem-me os autos conclusos. Intime-se o requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008475-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS COUTO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BULHAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001428-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO TORRES CASTILHOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1001428-64.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA manejada por SILVIO TORRES 

CASTILHO SANTOS em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ – 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, 

objetivando em tutela de urgência o restabelecimento do fornecimento de 

água à unidade domiciliar do Autor e exclusão dos dados do Requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito. Assevera o Autor que é consumidor 

da Requerida pela unidade matriculada sob o nº436972, informando a 

Requerida efetuou a suspensão dos serviços oferecidos em razão de 

débito no valor de R$1.985,98 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais 

com noventa e oito centavos) relativo aos meses de setembro a 

dezembro/2017. Discorre o Requerente que reside sozinho na unidade 

domiciliar, permanecendo a maior parte dos dias da semana fora de casa 

(segunda-feira a sexta-feira – das 05h45 até as 22h30). Todavia, em 

setembro/2017 passou a receber o faturamento de seu consumo de água 

em patamar extremamente elevado para a sua realidade média de 

consumo, chegando ao valor exorbitante citado. Afirma que após receber 

as faturas tentou administrativamente resolver a situação com a 

Requerida, inclusive perante o PROCON, porém sem êxito, até que, sem 

condições de pagar as faturas reputadas abusivas, o Requerente foi 

surpreendido com a suspensão do serviço e negativação de seus dados, 

razão pela qual o Requerente propôs a presente ação com a finalidade de, 

em tutela de urgência, compelir a Requerida a restabelecer o serviço até o 

deslinde da causa, pugnando ainda a exclusão de seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. É o necessário. DECIDO. De acordo com o art. 300 

do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela provisória de 

urgência é exigida a presença da probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser passível 

de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido Códex. Ressalto que 

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre 

convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, 

dos aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável 

ao caso concreto. No caso dos autos, a probabilidade do direito Autoral 

quanto a cobrança exacerbada nas faturas de competência 09/2017, 

10/2017, 11/2017 e 12/2017 (Id.114776008) que perfazem o valor de 

R$1.985,98 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais com noventa e oito 

centavos), o que corresponde a um padrão no consumo discrepante a 

unidade doméstica, sendo efetivamente e injustificavelmente maior do que 

os consumos anteriores (Id.11476023). Ao passo que o corte do serviço 

esta corroborado no Id.11476036, bem como a negativação dos dados 

através do Id.11476043. Com efeito, não há se olvidar quanto a 

responsabilidade do usuário por eventuais vazamentos internos 

existentes em sua residência, todavia, é notória sua hipossuficiência 

técnica e a facilidade de produção de provas pelas concessionárias, que 

mantém o domínio das informações concernentes às promoções de seus 

serviços, bem como de todos os valores tarifados e cobrados. Assim, 

aplicável o que dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova, competindo, 

portanto, à parte Requerida produção de prova cabal dos motivos que 

ensejaram as cobranças de valores excessivamente elevados, 

considerando o estimado para o perfil de consumo para aquela residência. 

Por outro lado, o perigo de dano, decorre dos prejuízos naturais que 

adviriam do corte no fornecimento de água, serviço de caráter essencial e 

vital prestado pela Requerida, sendo os danos causados ao Autor de 

dimensão inimaginável. Anoto não haver o perigo de dano inverso, pois a 

tutela aqui deferida refere-se à impossibilidade de supressão no 

fornecimento de água, exclusivamente em razão da ausência de 

pagamento tão somente do débito aqui discutido, não se estendendo a 

débitos futuros. Ademais, poderá a concessionária, caso provada a 

regularidade da cobrança, buscar o adimplemento pelas vias executivas. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulada na inicial, para DETERMINAR que a 

Requerida CAB CUIABÁ S/A, RESTABELEÇA NO PRAZO DE 24H (VINTE E 

QUATRO HORAS) O FORNECIMENTO DE ÁGUA na residência da parte 

Autora (matricula sob nº.436972) e suspensa a cobrança relativa as 

faturas dos meses 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017 (Id.11476008), 

até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) POR HORA de descumprimento, sem prejuízo de 

posterior majoração. DETERMINO que a Requerida ÁGUAS CUIABÁ (CAB 

CUIABÁ S/A) se abstenha de enviar os dados do Autor aos órgãos de 

proteção ao crédito em decorrência dos débitos sub judice nesta ação, e 

EXCLUA no prazo de 72h (setenta e duas horas) os débitos já inscritos 

em desfavor do Autor, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais); DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Requerente, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Pelo mesmo mandado, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida inclusive, para comparecer à 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada no 

dia 10 de ABRIL de 2018, às 10H00, no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive da existência de emenda a inicial. Com fulcro no art. 98 

CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Fica a 

parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). DEFIRO AINDA O CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, servindo a decisão como mandado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1019582 Nr: 31650-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES DA SILVA

 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:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

529,46 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

152,61 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 755650 Nr: 7695-79.2012.811.0041

 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: RHL, VANIA HORA LUDWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GEORGIA ALVES DE 

CARVALHO - OAB:MT - 14515, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - 

OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR LUIZ DA SILVA - 

OAB:14723, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, 

SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - OAB:14409

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.432,08 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 716,04 (setecentos e dezesseis reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 716,04 (setecentos e 

dezesseis reais e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770090 Nr: 23091-96.2012.811.0041

 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: DANIELY GARCIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHINDRA BRASIL, BRAMONT MONTADORA 

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE VEICULOS S.A, NOVA DELHI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA THAISA DIAS 

PENACHIONI - OAB:14.665/MT, BRUNO MARCELO RENNÓ BRAGA - 

OAB:OAB/SP 157.095, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR as Requeridas MAHINDRA BRASIL, BRAMONT MONTADORA 

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE VEÍCULOS S/A E NOVA DELHI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.: 1) a restituir à Autora DANIELY 

GARCIA CARDOSO o valor correspondente ao veículo SCORPIO GLX SUV 

2.6 TB DIESEL, adquirido em 15/04/2010, marca MEHINDRA, ANO/MODELO 

2010/2010, observando-se o preço na Tabela FIPE na data do pagamento 

da condenação, e mediante a devolução do automóvel à concessionária. 

2)R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de 

juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 240 CPC c/c 405 CC) e 

correção monetária (INPC) a partir da data deste decisum (Súmula 83 do 

STJ). Condeno ainda as Requeridas ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por 

cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida 

no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Preclusa a via recursal, inexistindo 

ulteriores deliberações, certif ique-se.Publique-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772876 Nr: 25997-59.2012.811.0041

 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: MARIO MUNIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS B. C. GABRIEL, SÓTRAUMA - 

HOSPITAL DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA D ASILVA 

BARROS - OAB:14.354/MT, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI 

E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274

 Processo Cód.772876.

VISTOS.

Instado a se manifestar acerca do laudo pericial de fls.231/248, o Autor 

pleiteou às fls.251/252 a produção de prova documental, consistente no 

encarte aos autos do prontuário médico relativo ao acidente sofrido pelo 

Requerente em 13/05/2004, afirmando que o atendimento se deu no Pronto 

Socorro Municipal de Várzea Grande.

Visando garantir às partes o devido processo legal, sobretudo em razão 

do resultado da perícia técnica realizada, DEFIRO o pedido de fls.252, para 

o fim de conceder ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do 

documento vindicado.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos com urgência, eis que se 

trata de processo inserido na Meta 2 do CNJ.

Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1028743 Nr: 36181-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. LEIDE XAVIER DOS SANTOS LOCADORA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO COSTA SILVA - 

OAB:33.786 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127120 Nr: 21821-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, ALMAR BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: guilherme avelar guimaraes 

- OAB:102.128-RJ, marcelo de assis guerra - OAB:62514-RJ, 

MICHAEL GOMES CRUZ - OAB:18237

 Código: 1127120

 Vistos, etc.

Intimem-se os exequentes para manifestação acerca do pedido e 

documentos de fls. 287/361, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325653 Nr: 25655-24.2007.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIR LEANDRO VIEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encaminho intimação do executado. Dito Isto, segue a 

referido decisão:(...) INTIME-SE o devedor (art. 513, §2º IV do CPC) para 

pagamento do débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo 

à fase de cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 382438 Nr: 17792-46.2009.811.0041

 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: SILVIO AUGUSTO DOS REIS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARLOS FERREIRA MAROLLA, 

JOSÉ ELIAS DOS SANTOS, TRANSPORTADORA RODOLFO LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7666-O, FABIANO FARIAS 

FERREIRA PAES - OAB:15021/MT, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - 

OAB:5.794/MT, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12104

 Processo Cód.382438.

VISTOS.

Compulsando os autos para julgamento, verifiquei que, embora 

devidamente constituído às fls.232, o patrono do Réu Adriano Carlos 

Ferreira Marolla não foi cadastrado nos autos, de modo que a parte não 

vem sendo intimada a se manifestar dos atos processuais realizados nos 

autos.

Desta feita, converto o julgamento em diligência para o fim de CHAMAR O 

FEITO A ORDEM e DETERMINAR que a secretaria promova o IMEDIATO 

cadastramento de todos os patronos das partes, certifique-se.

Após, INTIME-SE o Requerido Adriano Carlos Ferreira Marolla acerca da 

decisão de fls.238/239, do laudo pericial de fls.243/251 e demais atos 

processuais ocorridos após a apresentação da defesa (fls.221/235), para 

querendo, pleitear o que for de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos com urgência, eis que se 

trata de processo inserido na Meta 2 do CNJ.

Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração de fls. 890/907, e, 

no ensejo, procedo a intimação da parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736360 Nr: 32783-56.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA SANTOS QUEIROZ, NEORINICE DUARTE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES, MARLUCE 

DE FATIMA GONÇALVES JARDIM PRATES, MULTI FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIO COELHO - OAB:30.236-RJ, 

MARCELO COELHO - OAB:91093/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 Código: 736360

 Vistos, etc.

O pedido de fls. 394/395 é reiteração daquele aviado as fls. 379, que no 

caso, já fora apreciado na decisão de fls. 381.

De acordo com as certidões de fls. 390/392 as providências determinadas 

no referido decisum já foram cumpridas pela Serventia Registral 

competente.

Destarte, conforme já explicitado na decisão antes mencionada: Não há 

permissivo legal a amparar a almejada transferência de propriedade dos 

imóveis, através de ordem deste Juízo, à vista da existência de outras 

restrições, não baixadas, oriundas de outras demandas, cabendo às 

partes a solução do impasse.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 786635 Nr: 40542-37.2012.811.0041

 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: RE VIAGENAS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FRANCISCO FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946, THALES A. MIDON DE MELO - OAB:15.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca dos embargos monitórios as fls.89/92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 868644 Nr: 8469-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DOS SANTOS FERREIRA, ADSF, MARISE 

MARIA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Dietética Ltda, JOSÉ FIRMINO DE 

OLIVEIRA, LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS 
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SANTOS - OAB:14.483-E, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:18330, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846/SP

 Código: 868644

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, querendo impugnar a contestação ofertada 

pela denunciada a lide, no prazo de 15(quinze) dias.

Após, intime-se a denunciada a lide para, querendo indicar 

justificadamente quais provas ainda pretende produzir, manifestando 

ainda, eventual interesse em conciliação, no prazo de 05(cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 909333 Nr: 36378-58.2014.811.0041

 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: SEBASTIAO ROQUE FIDERIS

 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, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,45 (quinhentos e quarenta e tres reais e quarenta e cinco centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

166,60 (cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 962104 Nr: 5695-04.2015.811.0041

 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: MICHELA BIANCA DA COSTA SERRA PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILES ANTONIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA DE FREITAS - 

OAB:727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085/MT

 Intimação das partes para no prazo de 30 dias, manifestarem-se sobre o 

desarquivamento dos autos sob pena de novo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10790 Nr: 5850-03.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor José Dumoncel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24.540-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR MIGUEL PAZINATO - 

OAB:44701/RS

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para retirar a carta 

precatória expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 95623 Nr: 1019-53.1991.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRIO ORLANDO P. JÚNIOR, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORI RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A/PR

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

148,20 (cento e quarenta e oito reais e vinte centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 318436 Nr: 21112-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO MATEUS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 Certifico que,encaminho intimação da parte autora para manifestar acerca 

das fls.752/763 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 320421 Nr: 22407-50.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. BRAGA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ CARVALHO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ELIAS SOARES - 

OAB:95703/MG

 Código: 320421Vistos, etc.Pugna o exequente pela desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa executada (fls. 149/152), sem juntar a 

certidão simplificada da referida empresa.Decido.In casu, malgrado 

ausente a certidão comprobatória da natureza jurídica da empresa 

executada, aparentemente observo se tratar de micro empresa individual, 

sem formação de sociedade, hipótese que, se confirmada, afasta a 

desconsideração de pessoa jurídica.Com efeito, nesses casos, não há 

separação entre o patrimônio do empresário e da firma, respondendo o 

sócio ilimitadamente.Sobre o tema leciona Rubens Requião: “(...)" .Nesse 

sentido, também a jurisprudência:“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FIRMA INDIVIDUAL. 

AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ENTRE OS BENS DO SÓCIO E DA EMPRESA. 

PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. -Tratando-se de 

microempresa, firma individual, ou seja, sem formação de sociedade, não 

há de se falar em desconsideração da personalidade jurídica, pois não há 

separação entre o patrimônio do empresário que a compõe e o da firma, 

portanto este sócio responde ilimitadamente. (TJMG, Relator: Rogério 
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Medeiros, Data de Julgamento: 02/05/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL)”.Todavia, em face dessas considerações, antes de apreciar e 

decidir o pedido em lume, hei por bem oportunizar ao exequente que 

apresente nos autos a certidão simplificada da empresa executada, a ser 

obtida junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05(cinco) dias.Após, 

voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 19 de 

janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 348969 Nr: 19309-23.2008.811.0041

 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: ARRUDA JUNQUEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JULIA FARIA DA SILVA, ELIANETE 

NEVES DE JESUS, YARA ORMIZA DEANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:11.746

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder a distribuição 

da carta precatrória expedida no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 368553 Nr: 6120-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA ANDREIA CANNO BETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNAP ( UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS)/ PEESP - PLANO EXCLUSIVO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 396276 Nr: 31382-90.2009.811.0041

 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: VALDOMIRO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITIBANK/CITIFINANCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126.504/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842446 Nr: 46513-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT 11.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do 

CPC.Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

certifique-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de janeiro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 895049 Nr: 26530-47.2014.811.0041

 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: ALESSANDRO MACHADO DA COSTA BOTELHO

 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls. 138/143.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1084329 Nr: 3558-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÍCERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

521,14 (quinhentos e vinte e um reais e quatorze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,29 (cento 

e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085819 Nr: 4201-70.2016.811.0041

 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: RONECLE FERNANDES BORGES, GSB, GSB, RONECLE 

FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PRADO DE SOUZA, SEDARE 

ANESTESIOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIZIANE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:17391/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 Código: 1085819

Vistos etc.

O objetivo do novo CPC é a busca pela celeridade processual, e uma das 

ferramentas instituídas pela novel legislação para atingir tal mister é a 

adoção da audiência de tentativa de conciliação obrigatória (CPC, artigo 

3º, §2º e artigo 334), visando a solução do conflito.

Nesse contexto, considerando que os operadores de direito não devem 

medir esforços em prol da composição amigável do litígio, e ainda, tendo 

em vista que a conciliação pode ser estimulada inclusive no curso do 

processo (artigo 3º, §3º, CPC), DESIGNO o dia 14/MARÇO/2018 às 14h, 

para AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.
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Não resultando frutífera a solenidade, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, com a expedição do necessário.

Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1100328 Nr: 10688-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL HAMMERS CAVALLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO 

o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição (artigo 456, §1º da CNGC).Autorizo, 

desde logo, a parte Embargante a desentranhar os documentos de que 

necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de janeiro de 2018YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1125330 Nr: 21059-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIMAR JACOB ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 Código: 1125330 Vistos, etc.Instadas as partes a apresentarem as 

provas que pretendem produzir, a requerida pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (fls. 99/100), a Autora, a seu turno, pleiteia de forma 

genérica, pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do 

representante da requerida (fls. 101/102).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 pela 

Autora.Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 

2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1135126 Nr: 25144-11.2016.811.0041

 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: ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INC. SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE MIRANDA - 

OAB:21.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Código: 1135126

Vistos, etc.

Em face do princípio do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se o 

requerente, querendo, acerca dos novos documentos juntados, no prazo 

de 10(dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143263 Nr: 28790-29.2016.811.0041

 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: ROSÂNGELA GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 DECIDO.(...)Assim, DEFIRO a inversão do ônus da prova prevista no artigo 

6º, inciso VIII do CDC, diante da hipossuficiência técnica e financeira da 

autora, bem como de sua vulnerabilidade.No que tange ao pedido de 

reconhecimento de litisconsórcio passivo, em face da possibilidade de o 

consumidor demandar todos ou somente um dos responsáveis pelos 

danos padecidos, tal fato afasta a configuração de litisconsórcio passivo 

necessário entre o agente financeiro (art. 7º, parágrafo único do CDC), 

(...) Deste modo, INDEFIRO o pedido de denunciação à lide, bem como a 

formação de litisconsórcio necessário com o agente financeiro CEF, razão 

pela qual não há que se falar em incompetência deste Juízo. Instadas as 

partes a apresentarem as provas que pretendem produzir, a requerida 

requestou pela produção de prova testemunhal (fls. 174/175); a 

requerente, a seu turno, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 

176).No que tange ao pedido de produção de prova testemunhal aviado 

pela requerida, 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:“(...)".Nesse contexto, a prova 

pretendida pela requerida não se mostra útil ao processo, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de fls. 174/175, pois trata-se de matéria de direito e a 

prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma 

perfeita compreensão e deslinde da questão.Após, o decurso do prazo 

recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1145430 Nr: 29825-24.2016.811.0041

 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: ITAMAR RODRIGUES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18002/A, JOSÉ WALTER FERREIRA JÚNIOR - 

OAB:152.165/SP

 Código: 1145430Vistos, etc.Primeiramente, reconheço no caso concreto a 

relação de consumo, fazendo-se incidente, portanto, a legislação 

consumerista, admitindo o requerente, parte hipossuficiente da relação, 

razão pela qual inverto o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).Postergo a 

análise da preliminar de ilegitimidade passiva levantada por ocasião da 

sentença.Instadas as partes a apresentarem as provas que pretendem 

produzir, o requerente pugnou pela produção de prova pericial (fls. 170), a 

requerida, a seu turno, pleiteia pelo julgamento antecipado da lide (fls. 

171/172).Decido.Do exame do conjunto probatório apresentado, entendo 

que este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória. A prova pericial requestada pela 

requerida se mostra inócua, eis que o cerne da questão diz respeito a 
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existência ou não de obrigação da requerida em construir o muro de 

arrimo no imóvel do autor, questão que se revela de direito, portanto, 

aferível via prova documental.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 

da prova pericial requerida.Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me 

os autos conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 19 

de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10406 Nr: 11268-48.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACHIM JUNGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ítalo Rodrigues da Cunha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, DR. JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte exequente para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade interposta 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13663 Nr: 6247-62.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLY BULHÕES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAGÂNCIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

296,20 (duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 15259 Nr: 4626-35.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO MARTINS DA SILVA, JOSÉ 

FERRAZ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON BENEDITO 

MACEDO COSTA - OAB:27.741-DF

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

309,35 (trezentos e nove reais e trinta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 20939 Nr: 4504-22.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERO PINTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

196,40 (cento e noventa e seis reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 154116 Nr: 7950-18.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ELPIDIO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:4.503/MT

 Código: 154116

Vistos, etc.

Compulsando detidamente estes autos, constata-se que os valores 

relacionados no cálculo da Contadoria do Juízo, a título de despesas 

processuais, devem ser suportadas pelo executado, pois à época em que 

o exequente dispendeu os referidos valores, a dívida perseguida nesta 

execução não estava totalmente adimplida.

 Nestes termos, HOMOLOGO o cálculo de fls. 383/385 e determino a 

intimação do executado para pagamento do débito remanescente, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de prosseguimento da execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 165522 Nr: 15428-77.2004.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIEBITÁLIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIL VICENTE FERREIRA GOMES, EMANUEL 

HAMMERS CAVALLEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT

 ANTE O EXPOSTO, vislumbrando que os elementos constantes dos autos 

são suficientes ao prosseguimento da execução, JULGO IMPROCEDENTE 

a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pela executada EMANUEL 

HAMMERS CAVALLEIRO às fls.221/234, por conseguinte, DETERMINO o 

regular prosseguimento da execução com relação à Excipiente, até final e 

integral satisfação da dívida exequenda.Tendo em vista a improcedência 

do incidente, deixo de proferir condenação em custas e honorários 

sucumbenciais (STJ – REsp 664078).Face ao deferimento do pedido de 

fls.237/240 (impenhorabilidade dos valores bloqueados), DETERMINO o 

imediato DESBLOQUEIO em favor do Executado EMANUEL HAMMERS 

CAVALLER, CPF nº206.009.257-49 tão somente do valor bloqueado da 

conta poupança do Banco do Brasil nº45.965-8 da Agência nº3499-1 

(R$33.777,60) (fls.217 e fls.240).Por conseguinte, INTIME-SE o Executado 

para que no prazo de 10 (dez) dias requerer o que é de direito (artigo 847 

do CPC) em relação ao valor de R$4.137,90 (quatro mil, cento e trinta e 

sete reais com noventa centavos) que se encontrava em depósito na 

Caixa Econômica Federal (fls.217).No mesmo prazo DEVE o Executado 

comprovar nos autos a desconstituição regular do patrono constituído às 
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fls.235, juntado o substabelecimento e/ou comunicação valida ao 

r.causídico quanto a renúncia dos poderes outorgados.Decorrido o prazo 

para manifestação do Executado, certifique-se, e após INTIME-SE o 

Exequente para requerer o que é de direito do prazo de 15 (quinze) dias, 

inclusive justificando pormenorizadamente a necessidade de produção de 

prova testemunhal e documental pleiteada às fls.248/253, dado a 

especialidade do rito desta ação (Execução de Título 

Extrajudicial).Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de janeiro de 2018YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 228388 Nr: 37340-96.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAIVOTA LOTAÇÃO, CLEIDE MAIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT, REGINA PEREIRA - OAB:6589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR MILAN CAPILE - 

OAB:0835/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341191 Nr: 11545-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DIAS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos e tres reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove 

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 377838 Nr: 13908-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DO AMARAL VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA, 

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, CARTÓRIO DO SERVIÇO 

NOTARIAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425/MT, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B, 

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19.625

 Código: 377838

Vistos, etc.

Os autos vieram-me conclusos para exercício de retratação, uma vez que 

a Requerida/Apelante arguiu em suas razões recursais, em sede de 

preliminar, nulidade da sentença proferida, em face da ausência de regular 

intimação do advogado subscritor do apelo.

DECIDO.

Malgrado o juízo de retratação somente possa ser exercido nas hipóteses 

legalmente previstas, as quais, inclusive, foram ampliadas pelo CPC/2015, 

coaduno do entendimento de que havendo a provocação da parte 

interessada por apelação da sentença proferida, este tem a faculdade de 

se retratar e dar prosseguimento regular ao feito.

A certidão lavrada pelo Gestor da secretaria as fls. 171 relata que de fato 

o advogado subscritor do apelo não foi devidamente intimado desde o 

momento em que passou a patrocinar os interesses da requerida (fls. 

129/132).

 Deste modo, evidenciada a falha de publicação, fato que impossibilitou à 

referida parte manifestar-se acerca da intimação de fls. 125, não vejo 

como se possa reconhecer a validade da sentença proferida as fls. 

129/132.

ANTE O EXPOSTO, em Juízo de retratação, reconheço a nulidade da 

sentença de fls. 129/132, devendo o feito ter seu regular processamento, 

a partir da decisão de fls. 125, cujo prazo para manifestação fluirá a partir 

da publicação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 408181 Nr: 266-32.2010.811.0041

 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: ELIETE SILVA UTSCH, A. J. S. U., E. V. S. U, ELIETE 

SILVA UTSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLISE BIZZI, TARCISIO MACHADO DA 

ROSA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora/recorrida, para, no 

prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 709134 Nr: 2041-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MENDES SANT ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTAL CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY CESAR P. DOS SANTOS 

- OAB:16.439 GO

 Certifico que,encaminho intimação da parte autora para manifestar acerca 

da devolução da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 728686 Nr: 24624-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABA, ADELINO MESSIAS DE 

MATOS PRAEIRO, ÍRIS CAPILÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13.353, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, 

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - OAB:9300/MT, IRINA DE 

OLIVEIRA SANTOS EMBOAVA - OAB:12.300/MT, JOICE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:5924

 Código: 728686

Vistos, etc.

Requerida a adjudicação dos bens móveis penhorados e avaliados, 

intime-se o executado, nos termos do artigo 876, §1º, inciso I, do CPC, 

para querendo manifestar-se, em 05(cinco) dias.

No mesmo prazo, apresente o exequente as certidões de matrícula 

atualizadas, bem como o demonstrativo atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 755791 Nr: 7850-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WNS, WILMA BRAZ DA NOBREGA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

732,30 (setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 355,45 

(trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773176 Nr: 26308-50.2012.811.0041

 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: PRÓ ÓTICA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIZIANE PEREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6.387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que,encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

acerca dos embargos monitórios ás fls.68/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788406 Nr: 42370-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELY SANTOS GOGOLEVSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 810899 Nr: 17393-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. B. VENDRAMIM EIRELI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULETTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817637 Nr: 24070-24.2013.811.0041

 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: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BETIM LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Souza Velho - 

OAB:10.715-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURICO HONORATO S. JUNIOR 

- OAB:99259, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para fim de 

CONDENAR solidariamente a parte requerida TRANSPORTADORA BETIM 

LTDA e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A a pagar em favor da autora 

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA:1)À título de DANOS MATERIAIS 

comprovados às fls.101/128 dos autos (R$89.500,00), acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do 

evento danoso (09/11/2012). 2)À título de DANO MORAL o valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (09/11/2012) e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ). 3)À título de LUCROS 

CESSANTES o valor de R$74.300,00 (setenta e quatro mil e trezentos 

reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(09/11/2012) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmulas 54 e 362 do STJ). Ressalto que a responsabilidade da 2ª 

Requerida (GENERALI BRASIL SEGUROS S/A) está limitada aos valores 

contratados na apólice de fls.194.CONDENO, por fim, a parte Requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais no equivalente a 20% do valor da condenação (artigo 85, 

§2º do Novo Código de Processo Civil). Preclusa a via recursal, inexistindo 

ulteriores deliberações, certifique-se, intimem-se as partes nos termos do 

artigo 523 do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822770 Nr: 28917-69.2013.811.0041

 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: TEODORO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.193/207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825275 Nr: 31286-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DUBIANI RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 

AMÉLIA DA SILVA COSTA, GALDINO ANTONIO DA FONSECA COSTA, 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., ERASMO OLIVEIRA 

ROCHA, CASTURINA MENDES DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 866270 Nr: 6590-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDA, ELIZABETE RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 881595 Nr: 17764-05.2014.811.0041

 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: CARMELITA DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21.635, ESLY GERALDO PINHEIRO - OAB:16549/MT, SERGIO 

HENRIQUE CASO - OAB:OAB/MT 6238 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Assim, diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de 

Declaração de fls. 351/357 somente para corrigir o equívoco constatado 

no item 2 da fl. 347-vº, devendo ficar consignado que a data do evento 

danoso é 10/05/2013.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887482 Nr: 21583-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA GONÇALVES 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: 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 888245 Nr: 22039-94.2014.811.0041

 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: ASNDF, APARECIDA CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

736,94 (setecentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

360,09 (trezentos e sessenta reais e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 911954 Nr: 38161-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

542,94 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

166,09 (cento e sessenta e seis reais e nove centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 
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link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1032842 Nr: 38022-02.2015.811.0041

 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: DENIS SOARES DA SILVA

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

528,58 (quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 151,73 (cento 

e cinquenta e um reais e setenta e tres centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1065444 Nr: 53396-58.2015.811.0041

 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: JUAREZ LOURENCIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

526,67 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,82 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066622 Nr: 53953-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NILSON PEREIRA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

514,80 (quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,95 (cento 

e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067400 Nr: 54254-89.2015.811.0041

 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: CARLOS GIMENEZ CARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Crsitina Gimenez - 

OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

726,66 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

349,81 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085700 Nr: 4127-16.2016.811.0041

 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: INÊS MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Diante do exposto, AVOCO a competência para processar e julgar o 

processo conexo, determinando que seja oficiado ao Juízo da 1ª Vara 

Cível da Comarca de Fátima do Sul/MS, com cópia desta decisão, para a 

remessa dos autos código nº 0800807-54.2017.8.12.0010, para posterior 

apensamento a este feito, salvo se a demanda já tiver sido julgada, o que 

deverá ser informado a este Juízo, com cópia da sentença.Intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1088591 Nr: 5498-15.2016.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIL DO CARMO NUNES

 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

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

521,14 (quinhentos e vinte e um reais e quatorze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,29 (cento 

e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1155602 Nr: 34160-86.2016.811.0041

 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: ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIELLE FABIANE COSTA 

PENHA LIMA - OAB:21.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1169235 Nr: 39808-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERMINO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.068,40 (dois mil e sessenta e oito reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 1.034,20 (um mil e trinta e quatro reais e vinte 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.034,20 (um mil e 

trinta e quatro reais e vinte centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 25828 Nr: 12667-78.2001.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCE NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CRISÓSTOMO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DA 

SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE 

BRITO JÚNIOR - OAB:4636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁCIA NAZÁRIO 

O SILVA - OAB:DEFENSORA PÚBL, FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:5.660/MT

 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.: 27816 Nr: 2793-79.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMATON NORTE INDÚSTRIA PLÁSTICA 

LTDA, Automaton Embalagens Plásticas Ltda., Martinho Faust, Wilson 

Ferreira Filho, José Evaldo Faust, Luiz Alberto Faust, Raul Eduardo Faust, 

Miguel Angelo Scotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342/MT, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, Evaldo 

Gusmão da Rosa - OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, CLEBER MARCONDES - OAB:24530, JOILSON DIMAS 

LEITE CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT, KLEBER TOCANTINS 

MATOS - OAB:4982/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Certifico o decurso de prazo para o exequente manifestar-se acerca da 

intimação de fl. 886.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341904 Nr: 12128-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIMARKET BRASIL COM. REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LAPORTA - 

OAB:182.094 OAB/SP, FERNANDO SACCO NETO - OAB:154.022/SP, 

MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimação do advogado LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO, para 

devolver os autos em 24 (vinte e quatro)horas, sob pena de busca e 

apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344565 Nr: 14713-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR, LIG TELECOM - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MT, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 Código: 344565

 Vistos, etc.

Em face da sentença de fls. 221/229, na qual a dívida relativa ao contrato 

versado nestes autos foi considerada inexistente, INTIME-SE a executada 

para manifestação acerca do noticiado na petição de fls. 299, no prazo de 

05(cinco) dias.

No mesmo prazo, intime-se o exequente para que noticie se pretende a 

habilitação de seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial, ou para 

requerer o que entender de direito.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 403090 Nr: 35235-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCCR MÍDIA E INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA BASACCHI - 

OAB:120.283/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 404894 Nr: 37023-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILTELECOM S/A - FILIAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimação do advogado BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI, para devolver os 

autos em 24 (vinte e quatro) horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 436740 Nr: 14979-12.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código – 436740.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 197 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 194/196 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 195 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 197.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763899 Nr: 16513-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CARVALHO LEITE PINTO, LETICIA DE 

CARVALHO LEITE PINTO, ERASMO ROMANO LEITE PINTO, TELMA 

CARVALHO LEITE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400

 Código: 763899

 Vistos, etc.

Em face dos documentos juntados as fls. 103/123, DEFIRO o pedido de 

substituição de penhora aviado as fls. 98/100.

Deste modo DESCONSTITUO a penhora de fls. 38. Lavre-se o Termo de 

penhora referente às vagas de garagem pertencentes à unidade 1602, 

cabendo a exequente a averbação nas matrículas dos imóveis (artigo 844 

do CPC), mediante tão somente a apresentação do Termo na respectiva 

serventia registral.

Após, intime-se o devedor da penhora, via de seu advogado (art. 841, 

§1º, CPC).

Por fim, avaliem-se os bens imóveis penhorados.

Apresentado o Auto de Avaliação nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo de 10(dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773010 Nr: 26140-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ARLITE OTANO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 815033 Nr: 21485-96.2013.811.0041

 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: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/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.: 819461 Nr: 25734-90.2013.811.0041

 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: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Código – 819461.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 413 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 404/412 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeçam-se ALVARÁS do valor depositado à fl. 411 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado nas contas indicadas à fl. 413.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 
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90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 837528 Nr: 42327-97.2013.811.0041

 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: CARLOS CEZAR DE JESUS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, ICATU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRRE DOS SANTOS - OAB:13431, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por CARLOS CEZAR DE JESUS DUARTE, para o fim de 

CONDENAR solidariamente às Requeridas BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S/A e ICATU SEGUROS S/A:1)PAGAR integralmente em favor do Autor o 

valor da indenização devida a título de cobertura contratual em caso de 

“Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” no valor de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (apólice de fls.28/28-v), acrescido de 

juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (INPC), a partir da 

data da citação. 2)PAGAR em favor do Autor o valor de R$10.000,00 (dez 

mil reais) a título de indenização por DANO MORAL, acrescido de juros de 

1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (súmula 

362 STJ).CONDENO as Requeridas ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% 

do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil).Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

18 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 848408 Nr: 51761-13.2013.811.0041

 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: ERIVALDO CANDIDO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 848408.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 187 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 181/186 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 185 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 187.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887514 Nr: 21613-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISE SCHUNIG DE MOURA VIRIATO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação de fls.193/196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 914791 Nr: 40031-68.2014.811.0041

 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: ROBSON CAETANO DE OLIVEIRA

 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

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,45 (quinhentos e quarenta e tres reais e quarenta e cinco centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

166,60 (cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 941238 Nr: 55301-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JESUINO DA CRUZ

 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

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

541,72 (quinhentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

164,87 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1072998 Nr: 56660-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSIAS BELLA CORREIA

 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 artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

524,64 (quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

147,79 (cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108335 Nr: 13994-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

519,16 (quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,31 (cento 

e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1129287 Nr: 22707-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos e tres reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132304 Nr: 24011-31.2016.811.0041

 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: COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1161490 Nr: 36564-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecer a pericia 

médica agendada para o dia 20 de março de 2018 às 8:30 hs no endereço 

situado a Av. das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá (entrada pela 

Rua das Dálias). Telefones 3025-3060 e 99223-7073, conforme petição de 

fls. 147.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037374-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. R. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1037374-34.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, As informações 

requisitadas na decisão proferida no Agravo de Instrumento juntado no 

Id.11489705 prestadas em 26/01/2018, por meio do ofício 

nº03/2018/INFO/GAB enviado via malote digital cód.81120183128827. 

Mantenho a decisão agravada (Id.11110284) por seus próprios 

fundamentos. Tendo em vista que o pedido de tutela antecipada recursal 

vindicada no referido recurso foi INDEFERIDO, determino o retorno dos 

autos à secretaria para o regular prosseguimento do feito. Após a 

regularização da representação processual determinada no Id.11331518, 

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias acerca das justificativas apresentadas pela Ré no 

Id.11448681 e documentos. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, designada para 19/03/2018 às 

11h30. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012298-08.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

VIVIANE S. DE MIRANDA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1012298-08.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

aventada por FRANCISCO JOSÉ DA SILVA em desfavor de NIPPONFLEX 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA (1ª Requerida), VIVIANE S. 

DE MIRANDA DIAS (2ª Requerida) e BANCO BMG (3º Requerido), na qual 

pretende o Autor em sede de tutela de urgência a suspensão dos 

descontos realizados em sua folha de pagamento oriundos de 

empréstimos consignados contratados com o Requerido sem o 

consentimento do Autor. Assevera o Requerente que foi procurado 

insistentemente pela 2ª Requerida na qualidade de revendedora da 1ª 

Requerida, com a finalidade de que adquirisse um colchão de alto custo 

comercializado pela empresa Ré, até em certo dia, em decorrência de sua 

saúde frágil e baixa instrução material, resolveu adquirir o produto, sem 

que fosse acordado a forma de pagamento. Discorre que após a entrega 

do colchão a 2ª Ré não forneceu a nota fiscal, entregando apenas 

documentos ilustrativos de uso do produto, e apenas nessa ocasião 

informou que se tratava de uma compra consignada e que os valores 

seriam descontados diretamente do benefício de aposentadoria do Autor. 

Continua o Requerente afirmando que passados 10 (dez) dias da entrega 

do produto, a 2ª Ré acompanhada de seu esposo foram até a residência 

do Autor para busca-lo e conduzi-lo ao banco para que fosse retirada a 

ordem de pagamento, sendo que o Requerente afirma ter feito um saque 

no valor de R$6.273,61 (seis mil, duzentos e setenta e três reais com 

sessenta e um centavos). Ocorre que, segundo o Autor, não foi informado 

pelo 3º Requerido e a 2ª Ré que o valor era proveniente de um empréstimo 

contratado sem a sua ciência e autorização, de modo que apenas teria 

percebido a contratação quando recebeu seu benefício em valor menor, 

destacando que ao tomar conhecimento do fato procurou a agencia do 3º 

Réu e foi informado que o valor de sua dívida era de R$7.300,72 (sete mil 

e trezentos reais com setenta e dois centavos). Inconformado com o 

empréstimo realizado sem o seu consentimento, o Autor propôs a 

presente ação objetivando em sede de tutela de urgência que a parte Ré 

se abstenha de realizar os descontos indevidos na aposentadoria do 

Autor com a oficialização ao INSS. É o necessário. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. A par disso, tenho que os 

documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento 

processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do direito da 

Autora, uma vez que, analisando os documentos anexados aos 

Ids.6155549 e 8298070, de fato houve a contratação do empréstimo 

consignado em nome do Autor. Esclareço que, embora haja a subscrição 

do Autor no contrato objurgado, bem como a declaração expressa de que 

o negócio de fato aconteceu com a 1ª e 2ª Requeridas, pela conjectura 

documental e fática noticiada nos autos é provável que tenha de fato 

ocorrido o alegado vício de consentimento por parte do Autor, o que 

possibilita, como medida de urgência, a intervenção do Poder Judiciário em 

busca da verdade real, garantindo amplamente os direitos das partes em 

litigio. Digo isso pois, a sustentação básica do negócio jurídico que envolve 

as partes está estabelecida na “Política Nacional de Relações de 

Consumo” prevista no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que 

preconiza o atendimento dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, 

harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, 

compatibilização da proteção do consumidor, sobretudo informação e 

transparência, dentre outros, visando equilíbrio e, principalmente, boa-fé 

da relação de consumo. Vejamos: Art. 4º A Política Nacional das Relações 

de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; II - ação governamental no sentido de proteger 

efetivamente o consumidor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à 

criação e desenvolvimento de associações representativas; c) pela 

presença do Estado no mercado de consumo; d) pela garantia dos 

produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, 

durabilidade e desempenho. III - harmonização dos interesses dos 

participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 

econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé 

e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; IV - 

educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos 

seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; V 

- incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle 

de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de 

mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; VI - 

coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 

mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 

indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes 

comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 

consumidores; VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; VIII - 

estudo constante das modificações do mercado de consumo. (grifei) 

Ressalto que, a informação adequada, com objetivo de preservar o 

interesse do consumidor se mostra tão peculiar que vem inserida 

implicitamente desde a Constituição Federal no artigo 170, inciso V, e 

constitui principio e direito do consumidor, aliado a liberdade de escolha, 

proteção à métodos comerciais coercitivos/desleais e modificação 

desproporcional das clausulas contratuais, previsto no Código de Defesa 

do Consumidor, artigo supra e seguinte: Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: [...] II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado 

dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a 

igualdade nas contratações; III - a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a 

publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 

desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 

fornecimento de produtos e serviços; V - a modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 

em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas; [...] (grifei) Com efeito, não se pode olvidar que a base da 

relação de consumo se funda principalmente no interesse e proteção dos 

direitos do consumidor, sendo reprovável que fornecedores prestem 

serviço ou ofereçam produtos de forma embaçada, valendo-se da 

fragilidade e vulnerabilidade do consumidor, mantendo sua real intenção 

comercial sob reserva mental. A par destas considerações, em uma 

analise perfunctória do caso sub judice, verifico que a vulnerabilidade do 

Autor supera o âmbito técnico e atinge a esfera cognitiva, o que impõe 

elevada cautela no momento de se estabelecer uma relação de consumo 

límpida e transparente. Destaco que, a capacidade intelectiva do Autor é 

indubitavelmente reduzida, conforme prognoses médicas declinadas nos 

Ids.6155558, 6155557, 6155556, 6155555 e 6155552, que indicam que o 

Requerente é portador da Doença de Parkinson (CID 10 C20), merecendo 

ressalto os seguintes trechos dos laudos: [...] De forma geral tem boa 

cognição, levando-se em conta a baixíssima escolaridade que possui. [...] 

A baixa escolaridade pode ter contribuído para tais deficiências. [...] 

(sic.6155557 pág.1, produzido em 13/07/2012) (grifei) [...] Paciente com 

diagnostico de doença de Parkinson, refere início dos sintomas em 2007 

[...] Tratado inicialmente como quadro depressivo por 3 anos e então 

diagnosticado com doença de Parkinson do tipo rígido-acinético [...] (sic 

Id.6155552, pág.2, produzido em 13/07/2016) (grifei) Portanto, é de se 

observar que o Autor de fato possui aparente disfunção intelectiva, com 

baixíssima escolaridade, ao ponto de a alegação de desconhecimento das 

proporções do negócio jurídico realizado serem efetivamente plausíveis, o 

que tornaria os descontos realizados pelo 3º Réu no benefício 

previdenciário do Requerente indevidos pelo vício de vontade. Além disso, 

denoto que foi mencionado ao Requerente que o pagamento do produto 

dar-se-ia com desconto direto no benefício do Autor; entretanto, ao que 
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consta, não foi esclarecido que tal desconto seria proveniente de contrato 

de empréstimo, o que infere a modificação de clausula contratual 

entabulada de maneira verbal, devendo o fornecedor ser responsabilizado 

por eventual interpretação equivocada do consumidor, notadamente 

quando se trata de pessoa com comprometimento de saúde. Tais 

circunstancias consubstanciam a probabilidade do direito do Autor, se 

considerarmos sua baixa capacidade intelectiva, que impõe a necessidade 

de se explicar pormenorizadamente os termos do negócio jurídico 

realizado (valor e a forma de pagamento, incluindo a origem do recurso no 

caso dos autos), de maneira a não pairar duvidas desfavoráveis ao 

consumidor. Não obstante a isso, é indiscutível e notório que 

representantes comerciais possuem incansável poder de persuasão, 

insistindo tanto que, na maioria das vezes, forçam o consumidor a adquirir 

o produto para literalmente “se ver livre da pressão” imposta pelo 

profissional, caracterizando cristalino método comercial coercitivo e 

desleal com o consumidor. Neste ponto, é importante considerar que o 

Requerente não se dirigiu de livre e espontânea vontade ao 

estabelecimento comercial das 1ª e 2ª Requeridas, pelo contrario a 

atuação invasiva noticiada na inicial, demonstra justamente a hipótese de 

método comercial refutado pelo Código de Defesa do Consumidor, já que a 

2ª Requerida insistentemente comparecia à residência do Requerente até 

lograr êxito em vender o colchão, sem fornecer nota fiscal com o valor 

exato da compra. Após, chegou ao ponto de retornar à residência do 

Autor com o objetivo de leva-lo ao banco para realizar o saque para 

pagamento do produto. Por si só, independente de pender de dilação 

probatória a narrativa fática, à luz dos princípios da probidade e boa-fé 

(esta presumida), tal conduta se mostra incomum e, ao menos deste 

momento, demonstra com segurança a plausibilidade do direito à 

concessão da medida. No âmbito do perigo do dano, verifico instalado pelo 

próprio indicio de vício de vontade do Autor e as 72 (setenta e duas) 

parcelas do empréstimo relativamente elevado (R$193,25 sobre um salário 

mínimo), sendo certo que qualquer desconto com indícios de fraude, 

independente do valor, se torna indevido e a sua manutenção representa 

efetivamente dano financeiro e patrimonial ao consumidor, mormente 

quando se trata de aposentadoria recebida no patamar de um salario 

mínimo. Desta feita, reputo presente o perigo de dano para fim de subsidiar 

o deferimento da medida. Da mesma forma, importa evidenciar que inexiste 

a possibilidade de irreversibilidade do §3º do artigo 300 do CPC, uma vez 

que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser 

revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora. Ademais, 

entendo que não há riscos para o direito dos Réus em caso de 

improcedência da ação, existindo uma gama de possibilidades de as 

partes Requeridas reaverem eventual dano oriundo da presente medida, 

pois são de cunho unicamente patrimonial, ao passo que tal realidade não 

está instalada em favor do Requerente, uma vez que a manutenção dos 

descontos reputados indevidos, colocam em risco sua subsistência. Por 

derradeiro, não se pode olvidar que o vício de vontade evidenciado pelo 

juízo se confirmado, importará no desfazimento do negócio, de modo que a 

permanência do produto sob a posse do Autor caracteriza efetivo 

enriquecimento sem causa e coloca em risco o resultado útil do processo, 

sobretudo a irreversibilidade da medida, impondo-se a obrigação de 

imediata devolução do produto à 1ª e 2ª Requeridas como consequência 

da concessão da tutela de urgência, até o deslinde do feito. Consigno que 

o deferimento da tutela se dará de forma parcial considerando o pleito 

para expedição de ofício ao INSS, porquanto incumbe à parte promover os 

atos do seu interesse particular, sobretudo pela Autarquia não ser parte 

da relação processual e não possuir qualquer obrigação sobre a medida 

concedida. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a 

PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pelo Requerente 

FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, para o fim de DETERMINAR que o Requerido 

BANCO BMG: 1) SUSPENDA a cobrança/pagamento/desconto da parcela 

relativa ao contrato nº569252860 (Id.8298070) da folha do benefício 

previdenciário do Autor FRANCISCO JOSÉ DA SILVA no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas), até o deslinde da lide, comprovando nos autos o 

cumprimento da ordem, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais). 2) DETERMINO a devolução do produto adquirido pelo 

Autor, no estado em que se encontra, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, indicando nos autos o local em que as Requeridas NIPPONFLEX 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e VIVIANE S. DE MIRANDA 

DIAS poderão buscar o produto. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, 

inclusive para comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 

334 do CPC, a ser realizada no dia 10 de ABRIL de 2018, às 12H00, 

consignando no mandado as advertências legais no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive da existência de emenda a inicial com a 

complementação de documentos, especialmente quanto a emenda 

substitutiva da inicial anexada ao Id.10255245. Fica a parte Requerente 

intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Diante da 

petição inicial substitutiva anexada ao Id.10255245, com base no artigo 

13-A, §3º da Resolução nº185/2013 do CNJ, DETERMINO que seja retirada 

da visibilidade do documento anexado ao Id.6155536, certificando-se o 

ato. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1038121-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (REQUERENTE)

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILSON DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIA BARBOSA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038121-81.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.11447877, em que a parte Autora manifestou-se acerca do 

critério utilizado para atribuir o valor à causa, a ausência de assinatura da 

Requerida Claudia Barbosa e Silva no documento Id.11200450 e juntou 

cópia atualizada da matrícula do imóvel. Assim, de proêmio, sob juízo de 

admissibilidade da demanda, devo pontuar que, no caso em tela o valor 

atribuído a causa não é a título de mera alçada, como alega o Autor. Isto 

porque, não há que se falar ordem para a outorga de escritura imobiliária 

sem antes apurar os elementos de existência e validade do ato jurídico 

praticado entre as partes, impondo-se obrigatoriamente a atribuição do 

valor à causa nos termos do artigo 292, inciso II do CPC. Desta feita, 

DEFIRO a emenda à inicial no tocante a retificação do valor da causa na 

forma pleiteada pelo Autor (R$750.000,00), proceda a secretaria com as 

devidas retificações. Consequentemente, infere-se a necessidade de 

complementação das custas processuais recolhidas através do 

Id.11211707, razão porque a parte Autora pugnou pela concessão da 

assistência judiciária gratuita com base nos extratos bancários que 

demonstram saldo negativo da Requerente e negativação dos seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito. Pois bem. O artigo 98 e seguintes 

do CPC condiciona a prestação da assistência judiciária gratuita mediante 

comprovação de insuficiência de recursos, o que não ocorreu neste feito. 

Saliento que os extratos bancários e vinculação do nome das Autoras em 

órgãos de proteção ao crédito não servem de base sólida para corroborar 

com a alegada condição de hipossuficiência. Importa grafar que pedidos 

de gratuidade constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, 

pelo menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a 

necessidade de critério desse benefício, como exigência de uma justiça 

administrável, que possa se autosustentar materialmente, atingir os seus 

elevados objetivos e a todos, indistintamente, principalmente àqueles que 

efetivamente não possam despender nenhuma quantia para fazer nascer 

e movimentar um processo com tudo o que isso implica. Não obstante a 

isso, a conjectura econômica que envolve o caso demonstram que a parte 

Autora não atravessa situação apta a legitimar o benefício. Ante o 

exposto, com fundamento no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO 

o pedido de gratuidade formulado na inicial. Renovo a oportunidade 

concedida à Autora para complementação das custas processuais. 

Intime-se a parte Requerente para comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o 

que dispõe o art. 290 do NCPC, observando as disposições do Provimento 

n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019133-12.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

J. P. F. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA FALCAO FRANCO PANZINI OAB - 667.800.471-04 

(REPRESENTANTE)

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1019133-12.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Custas remanescentes de acordo com os termos do art. 90, § 

3º do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquive-se 

os autos, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030793-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA DORILEO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO OAB - MT13961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° 1030793-03.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

NCPC/2015. Custas remanescentes de acordo com os termos do art. 90, § 

3º do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquive-se 

os autos, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013917-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013917-70.2017.8.11.0041 VISTOS, VALDINEY PEREIRA 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 

29/01/2017 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: 6796554. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10518270 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 e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, impugnou os documentos 

médicos corroborados na exordial, 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: 

10938864. Impugnação a contestação juntada no ID. 10986652. 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 registro que a alegação do 

Requerido quanto ao documento ilegível hospitalar, não desconstitui direito 

autoral, uma vez que a parte Requerente corroborou no caderno 

processual outras documentações, pertinentes para comprovação do 

acidente e do nexo de causalidade entre o fato e as lesões sofridas. 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 
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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: 6796554) 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: 10938684. 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 joelho, 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: 10938684 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do joelho esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, 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, VALDINEI PEREIRA DA SILVA, a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco 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, 

29/01/2017 (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: 1014148-97.2017.8.11.0041
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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)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014148-97.2017.8.11.0041 VISTOS, EDSON GONÇALVES DE ARRUDA E 

SILVA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 20/03/2015 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: 6817242. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9754771 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 e 

a ausência de comprovante de residência alegando ser requisito para 

fixação do foro. 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: 

11118860. Impugnação a contestação juntada no ID. 10007537. 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. 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. 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: 6817242) 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: 11118860. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 
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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: 11118860 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 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pagar 

ao Requerente, EDSON GONÇALVES DE ARRUDA E 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, 20/03/2015 

(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). Por fim, promova-se as 

alterações necessárias na autuação do feito 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004159-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004159-67.2017.8.11.0041 VISTOS, JOSELINA GONÇALVES DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 29/03/2016 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. A Requerida apresentou contestação no ID: 10035554 

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, ausência de documento 

imprescindível para a demanda e a ausência de comprovante de 

residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

de ocorrência, 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: 

11170963. Impugnação a contestação juntada no ID. 11331960. 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. 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. 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. 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 
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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, a ausência do Boletim de Ocorrência, 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: 11170963. 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: 11170963 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

residual, perda de 10% (dez por cento) da capacidade laborativa do 

membro inferior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

945,00 (novecentos e quarenta 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 SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, pagar a Requerente, JOSELINA GONÇALVES 

DA SILVA, a quantia de R$ 945,00 (novecentos e quarenta 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, 29/03/2016 (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). Por fim, promova-se as alterações necessárias na 

autuação do feito 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: 1016864-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Processo nº 1016864-97.2017.8.11.0041 VISTOS, 

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, 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 ID: 7841952. Laudo pericial 

elaborado por perito judicial corroborado no ID: 10792913. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9988509 arguindo em preliminar a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a carência da ação por satisfação 

da indenização em esfera administrativa. No mérito, alegou sobre a 

improcedência do pedido inicial vez que já houve pagamento do seguro 

por via administrativa, Discorreu ainda quanto à 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. Impugnação a contestação corroborado no ID. 

10944744. 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 - DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. O Superior Tribunal de 

Justiça já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro 

DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido."(STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, 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. 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, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 
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cinquenta centavos), conforme documentos corroborados no ID: 9988522. 

Igualmente, segundo 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”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. 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 membro inferior, 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: 10792913 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, com perca 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), 

existindo, portanto uma diferença de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, 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 o Requerido TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A, pagar ao Requerente, RAFAEL OLIVEIRA DA 

SILVA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), referentes à complementação da 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 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015770-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE SILVA DE ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015770-17.2017.8.11.0041 VISTOS, MARGARETE SILVA DE ALMEIDA, 

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 

16/08/2016 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, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 7286985. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10424139 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 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. Audiência de conciliação no ID. 10675554, a qual se restou 

infrutífera. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 

11127781. Impugnação a contestação corroborado no ID: 11375672. 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 boletim de ocorrência no ID: 7286985, 

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: 11127781. 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 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: 11127781 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão média, perda 
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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, 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 a Requerente, 

MARGARETE SILVA DE ALMEIDA, 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, 16/08/2016 (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 CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006090-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARCOS PEREIRA MOURA (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 

1006090-08.2017.8.11.0041 VISTOS, LUCIMARCOS PEREIRA MOURA, 

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 

07/01/2017 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: 5002056. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10108973 arguindo em preliminar a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e 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 falta 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 à no 

ID: 10519180. Impugnação a contestação corroborado no ID: 10461175. 

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. 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: 5002056) 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: 10519180. 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 
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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 dos 

ombros, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10519180 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do ombro esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, 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, LUCIMARCOS PEREIRA 

MOURA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco 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 (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 07/01/2017 (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: 1021046-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO (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 

1021046-29.2017.8.11.0041 VISTOS, ANONIO LUIZ DO NASCIMENTO, 

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 

19/03/2017 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 juntado no ID: 8746272. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9988651, 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 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: 10805622. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 10631883. 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 boletim de ocorrência no ID: 8746272, 

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: 10805622. 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 lesão da 

estrutura torácica, 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). Pela mesma tabela, tem-se que em caso de perda da 

mobilidade de um dos ombros o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que é R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial acostado aos autos no ID: 10805622 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada com 

repercussão residual, perda de 10% (dez por cento) da capacidade 

laborativa da estrutura torácica, o qual corresponde a 100% (cem por 

cento) do teto máximo. Somados a repercussão moderada de 50% 

(cinquenta por cento) da perda da mobilidade do ombro direito 

correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do padrão estabelecido. 

Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 10% de 100% do teto 

máximo (referente à estrutura torácica), SOMADOS a 50% de 25% do teto 
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máximo (referente ao punho esquerdo). Assim, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 3.037,50 (três mil e trinta 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 CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 3.037,50 

(três mil e trinta 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, 19/03/2017 (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: 1017620-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UALISSON GIOVANI REZENDE DIAS (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 

1017620-09.2017.8.11.0041 VISTOS, UALISSON GIOVANI REZENDE DIAS, 

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 

29/03/2017 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: 8023119. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10211800 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 e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. 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: 

10933370. Impugnação a contestação juntada no ID. 10988518. 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. 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: 

8023119) 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: 

10933370. 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 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). 
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Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10933370 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 pé esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança 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, UALISSON GIOVANI REZENDE DIAS, a quantia de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta 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, 29/03/2017 (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
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021158-95.2017.8.11.0041 VISTOS, FERNANDO ROCHA FITA, 

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 

11/03/2017 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: 8765079. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9736743, 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, e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. 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: 

10856363. Impugnação a contestação juntada no ID. 10631847. 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. 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: 

8765079) 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: 

10856363. 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 
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caso de lesão neurológica, 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: 10856363 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão intensa, 

perda de 100% (cem por cento) da lesão neurológica, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 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, 

FERNANDO ROCHA FITA, a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos 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, 

11/03/2017 (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
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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 

1021426-52.2017.8.11.0041 VISTOS, ROBSON CONCEIÇÃO DE JESUS, 

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 

30/04/2017 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: 8805884. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10845951 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 e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. 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, 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: 10933511. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 10987955. 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. Inicialmente consigno que a ausência dos 

requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio, 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: 8805884) 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: 10933511. 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 
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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 dos cotovelos, 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: 10933511 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 cotovelo 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 PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ROBSON CONCEIÇÃO DE 

JESUS, 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, 

30/04/2017 (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
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Processo Número: 1021056-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIONEY DA CRUZ MATA (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):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021056-73.2017.8.11.0041 VISTOS, GIONEY DA CRUZ MATA, 

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 

21/02/2017 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: 8747144. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10911729 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 inexistência de prova da invalidez. 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 elaborado por perito judicial acostado no ID: 10946621. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 11113633. 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:8747144) 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: 10946621. 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 dos punhos, 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: 10946621 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 punho direito, a indenização deve corresponder, 
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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, GIONEY DA CRUZ MATA, 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, 21/02/2017 (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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024352-06.2017.8.11.0041 VISTOS, ANA MARIA DE ARRUDA, 

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 

03/06/2017 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: 9334921. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10925684 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: 10947137. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 11113714. 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. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 9334921) 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: 10947137. 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 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: 10947137 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 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, ANA MARIA DE ARRUDA, 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, 
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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, 03/06/2017 (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: 1028099-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026595-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ARAUJO GONCALVES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026541-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANI PEREIRA SOARES (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024331-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE MATOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028273-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CORDEIRO (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1028273-70.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 26 de 

janeiro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027576-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DA SILVA CARDOSO (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1027576-49.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 26 de 

janeiro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026928-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOMINGOS MARINHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1026928-69.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 26 de 

janeiro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029061-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY PEREIRA MACAUBAS CASADEI (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1029061-84.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 26 de 

janeiro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1027938-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES DE AMORIM (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1027938-51.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 26 de 

janeiro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026370-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CRETUCHI ANDOLPHO (AUTOR)

RODRIGO ANDOLPHO (AUTOR)

RIDALTON ANDOLPHO (AUTOR)

VALERIA CRETUCHI ANDOLPHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (RÉU)

DANIEL SILAS DA CUNHA PAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026370-97.2017.8.11.0041 AUTOR: VALERIA 

CRETUCHI ANDOLPHO, RIDALTON ANDOLPHO, LIVIA CRETUCHI 

ANDOLPHO, RODRIGO ANDOLPHO RÉU: DANIEL SILAS DA CUNHA PAES, 

CLAUDIA FRANCISCA DO NASCIMENTO AT Vistos em Correição. Trata-se 

de Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Cobrança de Aluguel e 

Reintegração de Posse, com pedido de liminar inaudita altera pars, 

ajuizada por Ridalton Andolpho, Valéria Cretuchi Andolpho, Lívia Cretuhi 

Andolpho e Rodrigo Andolpho em desfavor de Daniel Silas Dacunha Paes 

e Claudia Francisca do Nascimento, todos qualificados na exordial. Aos 

12.09.2017, restou indeferido o pedido de tutela de urgência, sendo 

designada audiência de conciliação para o dia 07.11.2017 (Id nº 9787694). 

Procedeu-se a citação apenas da requerida Claudia Francisca do 

Nascimento, sendo desconhecido o novo endereço do segundo requerido 

(Id nº 10341756). A supracitada requerida, devidamente citada, contestou 

a presente ação, oportunidade em que apresentou reconvenção, 

pleiteando os benefícios da justiça gratuita (Id nº 10829788, pág. 9). Diante 

da citação parcial, a parte autora foi intimada para apresentar novo 

endereço do segundo requerido (Id nº 10878868), ocasião em que pleiteou 

a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, bem como as 

empresas de telefonia, a fim de que forneçam o endereço do segundo 

requerido (Id nº 10910112). Em síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) 

Ausência na Audiência de Conciliação: Considerando que as procurações 

acostadas aos autos pelos autores não se tratam de procurações 

especificas, entendo que não restou atendida a exigência do § 10 do art. 

334 do CPC, razão pela qual restou configurada a ausência injustificada 

da parte autora à audiência de conciliação (Id nº 10871942), ato para o 

qual foi devidamente intimada por seu advogado (Id. nº 10215727). Assim 

sendo, APLICO MULTA por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. (ii) 

Pedido de Justiça Gratuita na Recovenção: Verifica-se que a parte 

reconvinte pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a 

requerida/reconvinte, sequer acostou aos autos a declaração de 

hipossuficiência e/ou outros documentos hábeis a comprovar sua renda, 

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 à parte reconvinte trazer comprovação 

do preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a reconvinte/requerida Cláudia 

Francisca do Nascimento 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. (iii) 

Regularização da Representação: Considerando que as peças defensivas 

estão desacompanhadas de quaisquer documentos, deverá a reconvinte, 

no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação 

processual, acostando aos autos o instrumento procuratório, sob pena de 

revelia, nos termos do art. 76, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil. 

(iv) Busca de Endereço: Por fim, considerando que restou frustrada a 

tentativa de citação do requerido Daniel Silas Dacunha Paes, DETERMINO 

seja realizada consulta via sistema INFOJUD, com o fito de obter o 

endereço do referido demandado. Sendo frutífera a pesquisa, proceda-se 
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com a citação no endereço encontrado. Atendidas as determinações ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 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).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036457-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR CAMPOS SOARES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036457-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VICTOR 

CAMPOS SOARES 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, ao 09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. 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, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036471-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ESTEVAM MIRANDA COMAR (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036471-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE 

ESTEVAM MIRANDA COMAR 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, ao 10h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. 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, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026370-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CRETUCHI ANDOLPHO (AUTOR)

RODRIGO ANDOLPHO (AUTOR)

RIDALTON ANDOLPHO (AUTOR)

VALERIA CRETUCHI ANDOLPHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (RÉU)

DANIEL SILAS DA CUNHA PAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

 

Nesta data intimo a parte requerida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 ( cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036916-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE JANAINA MEIRA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036916-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TATIANE 

JANAINA MEIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 
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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 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. 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, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037924-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037924-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W 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 11h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. 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, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035125-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON SOUZA DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035125-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WILTON 

SOUZA DE OLIVEIRA 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, ao12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. 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, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035153-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUNIOR MACHADO DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035153-78.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO JUNIOR 

MACHADO 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, ao 09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). 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. 
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Cuiabá, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035126-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI COSTA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035126-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VALDINEI 

COSTA DA SILVA 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 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). 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, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037028-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER THOMAZ DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037028-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROGER 

THOMAZ DA SILVA 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, ao 09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). 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, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038749-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE DIAS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038749-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOEL JOSE 

DIAS 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, ao 10h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

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, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038848-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON NOVAIS RIBEIRO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038848-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WELINGTON NOVAIS RIBEIRO 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, ao 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 
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Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). 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, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022184-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FAVERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

BRDU URBANISMO S/A (RÉU)

CONTTATO CONSTRUCOES, TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022184-31.2017.8.11.0041 AUTOR: ORLANDO 

FAVERO RÉU: CONTTATO CONSTRUCOES, TRANSPORTE E LOGISTICA 

EIRELI - ME, BRDU URBANISMO S/A, GINCO URBANISMO LTDA AT 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 9058542, 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 09 de abril de 2018, às 

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). 

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. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da 

CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, haja 

vista que os documentos acostados no Id. nº 9058399 demonstram tratar 

de pessoa com mais de 60 (sessenta) anos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028453-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROSA XAVIER (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1028453-86.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 26 de 

janeiro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113175 Nr: 15978-52.2016.811.0041

 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: ILZA SEBATIANA FREITAS DELUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-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$ 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 

(17.01.2015), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 930575 Nr: 49607-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 

(01.04.2014), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 153396 Nr: 7422-81.2004.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE PINHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6551-A, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 442253 Nr: 18392-33.2010.811.0041

 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: CINE MULTIPLEX PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA, 

BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LETÍCIA DO CARMO - 

OAB:12.261, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:277.014/SP, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, o que faço para: Declarar 

inexistente o débito lançado na duplicata nº 3168, com vencimento em 

20.12.2008, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Condenar, solidariamente, 

os requeridos ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ ) e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação (art. 406, CC e Súmula 54 do STJ 

).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.Ainda, JULGO IMPROCEDENTE a Reconvenção, 

condenando a parte reconvinte a pagar as custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, 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, 22 de Janeiro de 2018.P. R. I. 

C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929219 Nr: 48835-25.2014.811.0041

 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: EMERSON FRANCISCO DA SILVA BICALHO

 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

 Intimo as partes de que fora agendada nova data para a perícia judicial 

que se realizará no dia 26/02/2018 às 08:00 horas, no Consultório do Dr. 

Marcos Benedito Correa Gabriel, com endereço na Av. Dom Aquino, n. 

355, Centro, em Cuiabá (Hospital Sotrauma), sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1121863 Nr: 19598-72.2016.811.0041

 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: JOSE GUILHERME DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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 (17/11/2015), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 49790 Nr: 5911-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GUIZARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 357552 Nr: 27949-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTAR VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: auro wilson fávaro - 

OAB:83.558

 Autor/Exequente retirar a carta precatória para distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 718487 Nr: 9212-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DESBESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA HERAOUI SCAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:13713/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA - OAB:10251

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem sobre ofício e documento 

fls. 99/102, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1022945 Nr: 33369-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MAGALHÃES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, PRIME ASSESSORIA, 

CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MAURICIO SALES F. DE 

MORAES - OAB:0AB/MT 14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, ROSANA DE BARROS B. P. ESPOSITO - 

OAB:4531/MT

 Vistos em Correição.

Ab initio, PROCEDA-SE com a inversão dos documentos de fls. 397/400, 

tendo em vista que os mesmos foram acostados aos autos de “cabeça 

para baixo”.

Considerando que a citação trata-se de ato formal, devendo ser realizada 

pessoalmente ou ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu (art. 242, CPC), assim como que a retirada dos autos 

em apenso com carga por advogado não tem o condão de caracterizar o 

comparecimento espontâneo da parte requerida (art. 239, § 1º, CPC), 

INDEFIRO os pedidos de fls. 345 e 350 dos autos.

Anoto, ademais, que a procuração acostada aos autos em apenso 

(Código 1088200, fls. 80/81) não outorga poderes especiais para receber 

citação.

Em atenção às petições de fls. 357/358 e 408, consigno que o requerido 

Banco BMG S/A não restou regularmente citado (fls. 343), e, por 

conseguinte, também não foi intimado da decisão concessiva da tutela de 

urgência (fls. 217/219), razão pela qual não há que se falar em 

descumprimento do comando judicial.

Assim sendo, visando dar prosseguimento ao feito, DETERMINO seja 

expedida nova carta para citação do requerido Banco BMG S/A, ocasião 

na qual deverá, ainda, ser intimado da decisão concessiva da tutela de 

urgência.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 24 de Janeiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1039514 Nr: 41411-92.2015.811.0041

 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: BRADESCO SAÚDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DOS SANTOS PARREIRA SERVIÇOS DE 

LIMPEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1094166 Nr: 8016-75.2016.811.0041

 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: HELTON JOSE DE OLIVEIRA E 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:

 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, 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 (12.10.2015), 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, os quais arbitro em 

R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1119340 Nr: 18442-49.2016.811.0041

 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: RES, LAUDEMIR SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-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$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (30/05/2015), 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, os quais arbitro em 

R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140198 Nr: 27457-42.2016.811.0041

 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: BENEDITO SOUZA MARQUES

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-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$ 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 

(29/05/2016), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 23900-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO ED. WALL STREET, FLÁVIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT

 Vistos.

Considerando as informações de fls. 262, SUSPENDO a audiência de 

conciliação requerida pelo executado.

 No mais, cumpram-se integralmente as demais determinações de fls. 262.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408649 Nr: 531-34.2010.811.0041

 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: VIVIANE DIGIGOV SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar a cerca do pagamento 

das fls. 587/588, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 460236 Nr: 29547-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE CUSTODIO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o exequente para manifestar sobre o cumprimento da 

carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788440 Nr: 42411-35.2012.811.0041

 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: MARCELO CALVANO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., FMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:, BEATRIZ MARTINS - OAB:, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES 

DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, CAROLINE B.BULHÕES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:12400-E, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:13.932-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, CAROLINE MUZZI - OAB:13160, DANIEL PEREIRA 

DA COSTA - OAB:120745, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022, 

RAFAEL CANDIDO FARIA - OAB:261.519, RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:18764

 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: a) DECLARAR rescindido o contrato FO-RG-7.5/22 

celebrado entre as partes [fls. 21/50];b) CONDENAR a requerida Mudar 

SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda à restituição da quantia paga pelo 

requerente, correspondente a R$ 10.473,75 (dez mil quatrocentos e 

setenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC);d) CONDENAR a 

requerida Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda ao ressarcimento 

dos valores pagos à título de comissão de corretagem, no valor de R$ 

7.961,91 (sete mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um 

centavos), (fl. 57), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do 

desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação 

(arts. 405 e 406,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882554 Nr: 18310-60.2014.811.0041

 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: CLAUDIOMAR BISPO DE SOUSA

 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

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado a 

comparecer a secretaria para assinar a petição de fls. 92, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888277 Nr: 22062-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DO NASCIMENTO SCHUINA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, 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 (22/02/2014), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932186 Nr: 50497-24.2014.811.0041

 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: DANIEL GONÇALVES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO 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, 

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 (24/05/2014), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953851 Nr: 1970-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WANDERSON DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1052135 Nr: 47471-81.2015.811.0041

 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: PATRICIO DE OLIVEIRA MACHADO

 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:8506-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101472 Nr: 11114-68.2016.811.0041

 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: MAURICIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 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 

(10/08/2015), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120451 Nr: 18984-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA DOS SANTOS

 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: 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$3.712,50 (três mil setecentos 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 (17/11/2014), 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, os quais arbitro em 

R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1129378 Nr: 22749-46.2016.811.0041

 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: LEONIDAS CASSIANO DO NASCIMENTO

 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 PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ R$ 1.687,50 (um 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 

(23.05.2016), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135793 Nr: 25471-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSD, ROSIMAR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:

 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 

(30/05/2015), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1142531 Nr: 28529-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GASPAR GREGORIO, MANOEL 

MARQUES MENDES GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, 

VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autor/Exequente retirar a carta precatória para distribuição no juízo 

deprecado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1181412 Nr: 44210-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIR ANTONIO PONTIN, DIONE APARECIDA 

BATISTELA PONTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:6.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Vistos.

Considerando que o expediente que intimou o executado para efetuar o 

pagamento da dívida foi publicado no dia 13.12.2017, determino que os 

autos permaneçam em cartório até o termo final do prazo descrito no art. 

525 do Código de Processo Civil, vindo-me, após, conclusos para análise 

do pleito de fls. 666/674.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1263498 Nr: 25613-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FATIMA DE CEZARI PONSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA, LUIZ 

FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/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).

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias supracitado sem a juntada do 

documento necessário, devolva-se ao Juízo deprecante com as nossas 

homenagens.

Com o implemento da determinação judicial pela parte autora, CUMPRA-SE 

na forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado.

Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 29589 Nr: 1772-05.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHECHIN JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 

LTDA, ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEREDO, BENEDITO PAULO DE 

CAMPOS, JOSÉ CARLOS RACHID JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - OAB:20.619, 

DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT, HÉLIO MACHADO 

COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, MARCELO BENEDITO LARA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 18.528, MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM 

- OAB:6706/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça , no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 244603 Nr: 12884-48.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCA PESSOA NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DE MELLO 

COSTA - OAB:OAB/MT-18546, SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - 

OAB:6304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça , no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 376907 Nr: 3075-83.1996.811.0041

 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: SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Raquel Romero Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autor/Exequente retirar a carta precatória para distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 400202 Nr: 33065-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILENE ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte executada acerca da decisão de fls. 

126/126-verso:

 No entanto, no caso dos autos, o pedido inicial fora julgado procedente e, 

consoante item "3" do pedido de fl. 17, a requerente pleiteou a 

condenação da requerida no montante de quarenta vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no país.

 Contra a sentença não foi apresentado recurso, transitando em julgado, 

conforme certidão de fl. 41.

 Desse modo, não cabe a seguradora executada agora impugnar o valor 

do salário mínimo utilizado.

 Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 701567 Nr: 36188-37.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE ANDRADE MARTINS, ALAIDE DA COSTA, 

C. C. M., ALAIDE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, PEDRO BALATA FILHO - 

OAB:12308/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705683 Nr: 169-95.2011.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE MEIOAMBIENTE 

- SINTEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740, MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11.795/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls.621 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705942 Nr: 272-05.2011.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOR BRASIL DESIGN E DECORAÇÕES LTDA 

- ME, ASPENCRED FINANÇAS TEC. E SERV. LTDA, FACTORMIL FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR PENHA - OAB:9222, 

ANGELA VENTUROZO ALCAZAR - OAB:36417/PR, JOÃO BIRAL 

JUNIOR - OAB:44383/PR, JOÃO PAULO DE CASTRO - OAB:39745, JOSÉ 

BARBOSA - OAB:15080, MARCELO KARA JOSE - OAB:12956

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª)Maurício Barrios Junior. , OAB/MT nº 16640 , para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 768280 Nr: 21163-13.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALEXANDRE BONFATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos em Correição.

1. Relatório.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por José 

Alexandre Bonfate em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

20.05.2010 foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos.

A inicial veio instruída com os documentos (fls. 14/24).

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

às fls. 25.

 A audiência de conciliação foi redesignada (fl. 30).

A requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (fls. 

32/84).

 O Requerente não Impugnou a contestação (fls. 86/93).

 A audiência de conciliação restou prejudicada em razão de extensa pauta 

de audiência, permanecendo os autos conclusos para análise. (fl. 96).

O processo foi saneado, bem como designada perícia cujo laudo se 

encontra às fls. 165/170.

As partes foram intimadas para se manifestar sobre o resultado da 

perícia.

É a síntese.

2. Fundamentação.

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo.

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, o qual 

resultou invalidez parcial permanente nos membros (estrutura torácica 

esquerda e ombro esquerdo).

O nexo de causalidade entre o acidente e às lesões está demonstrado na 

certidão de Ocorrência (fls. 20), documentos médicos (fls. 21/24), bem 

como pela pericia médica judicial (fls.165/170), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74.

E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e 

extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II].

 In casu, a perícia médica (fls. 87/90) concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (estrutura 

torácica esquerda), de repercussão média, avaliada em 10% de 100% e 

no membro (ombro esquerdo), avaliada em 75% de 25% (fls. 165/170), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se:

 MEMBRO ESTRUTURA TORÁCICA ESQUERDA

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais).

MEMBRO OMBRO ESQUERDO

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos).

 Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 3.881,25 (Três mil e 

oitocentos e oitenta um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT.

Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º 

da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão.

E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ.

3. Dispositivo:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.881,25 (Três mil oitocentos e oitenta 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 (20/05/2010), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.
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Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também têm 

recentes decisões nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 580 STJ. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO CPC 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68).

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 794765 Nr: 1087-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB DE ARAÚJO ME, CHRISTIANE BORGES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - 

OAB:19.130, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça , no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 799840 Nr: 6269-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO EDUARDO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANY L. PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B/MT

 Vistos etc.

Em substituição ao curador nomeado ao réu, nomeio um dos Professores 

do núcleo de pratica jurídica da UFMT. Intime-se-o.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804982 Nr: 11445-55.2013.811.0041

 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: JOÃO ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO 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, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250- A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 911910 Nr: 38128-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO RODRIGUES DE AMORIM

 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: 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 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 (02/06/2013), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 947532 Nr: 58851-38.2014.811.0041

 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: IRANEIDE JOTA 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: 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$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(12.10.2015), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1061563 Nr: 51672-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA APARECIDA GUARIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autor/Exequente retirar a carta precatória para distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1070320 Nr: 55543-57.2015.811.0041

 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: PHDAM, NICEIA EUNICE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora trata-se de menor 

impúbere.

Sendo assim, encaminhem-se os autos ao representante do Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071730 Nr: 56184-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DOS SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, 

FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Vistos em Correição.Trata-se de Ação Revisional de Cláusula Contratutal 

c/c Indenização por Danos Morais por meio da qual a parte autor postula a 

readequação das faturas de consumo de água relativas aos meses de 

abril/2015 a setembro/2015.Por meio da decisão de fls. 41/43, restou 

deferida a tutela antecipada para determinar que a ré mantivesse o 

fornecimento de água, bem como se abstivesse de incluir o nome da parte 

autora nos cadastros de proteção ao crédito “até decisão final da 

discussão do débito”.Às fls. 257/258, a parte autora sustenta que houve 

descumprimento da decisão liminar, informando que o fornecimento de 

água em sua residência foi interrompido.Entretanto, não há como aferir 

dos autos se a suspensão do serviço foi decorrente do não pagamento 

das faturas discutidas nos autos.Em primeiro lugar, anota-se que restou 

autorizado na supracitada decisão o depósito judicial mensal da quantia de 

R$ 50,00 (cinquenta reais), relativa a parcelamento firmado com a 

concessionária requerida, bem como que competia à parte autora 

consignar em Juízo o valor para quitação do débito pretérito e efetuar o 

pagamento mensal correspondente ao seu consumo de água/esgoto (fl. 

43).Ocorre que, compulsando detidamente os autos, não se verifica o 

comprovante de pagamento do débito pretérito, posto que, muito embora o 

parcelamento tenha sido efetivado em 08 (oito) parcelas (fls. 36/38), foram 

juntados apenas dois comprovantes de depósito judicial de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme documentos de fls. 249 e 258.Ademais,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103323 Nr: 11843-94.2016.811.0041

 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: VALDIRENE NUNES DE ALCANTARA

 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 PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 6.075,00 (seis mil 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 (26.01.2016), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110548 Nr: 14912-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE 

SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA, TRANSPORTADORA 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:12.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113776 Nr: 16239-17.2016.811.0041

 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: MILTON PINTO MATOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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 (02/03/2016), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1128396 Nr: 22340-70.2016.811.0041

 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: KELY CRISTINA MAGLHÃES DE MORAES

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-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 
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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 (20/04/2016), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1129284 Nr: 22704-42.2016.811.0041

 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: DFSB, OSVALDO SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 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$ 2362,50 ( 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 

(28/11/2015), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131673 Nr: 23728-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DA FONSECA

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-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$ 843,75 (oitocentos e quarenta 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 

(11/07/2015), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1142882 Nr: 28641-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO UNIÃO DE BASTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PESENTE - OAB:159947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dia e que informe o endereço contendo 

bairro próximo ou quilometragem próxima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1145581 Nr: 29918-84.2016.811.0041

 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: EDSON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

 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 (01.02.2016), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1148210 Nr: 30880-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CESAR ALONSO DE AMORIM ARRUDA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-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 (07/02/2016), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1149921 Nr: 31683-90.2016.811.0041

 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: ANTENOR IZIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-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 
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correção monetária do evento danoso (28/04/2016), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1150370 Nr: 31878-75.2016.811.0041

 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: JOSE CORTEZ SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREZE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI APOLINARIO DE AMORIM - 

OAB:21053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls.51 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1151915 Nr: 32532-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA GENOVEVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/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 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 

(04/03/2016), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162380 Nr: 36900-17.2016.811.0041

 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: AIG SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167778 Nr: 39166-74.2016.811.0041

 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: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

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 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 (08/06/2016), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172873 Nr: 41243-56.2016.811.0041

 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: LESA, CARLOS EDUARDO DE AVELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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$ 1.350,00 (hum 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 (07/08/2016), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172909 Nr: 41274-76.2016.811.0041

 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: EDSON JUNIOR DE FRANÇA

 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 CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-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$ 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 

(14.09.2016), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 221315 Nr: 29457-98.2005.811.0041

 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: MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOPHIA NETO, ENEIDA MARIA DE 

ARRUDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT, ERIS ALVEZ PONDE - OAB:13830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ADOLFO ARINI, OAB/MT nº 6727, para que devolva estes autos no 

prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob 

pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para providências 

disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247810 Nr: 15371-88.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA BABY IND. E COM. DE 

CONFECÇÕES LIMITADA - EPP, BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, EDUARDO HORCHUTZ GUIMARAES - 

OAB:3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, 

para devolução dos autos nº 15371-88.2006.811.0041, Protocolo 247810, 

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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705683 Nr: 169-95.2011.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE MEIOAMBIENTE 

- SINTEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740, MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11.795/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para informar sobre o cumprimento da 

carta precatória, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734857 Nr: 31178-75.2011.811.0041

 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: ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLL DE SOUZA - ME - RICARDO CAMILO 

SHOWS E EVENTOS, S. H. MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478

 Intimo as partes para ciência de que fora designada audiência dia 

28/02/2018, às 16 horas, no juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820316 Nr: 26557-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDO ALVES

 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, 

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 

(23/07/2010), 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 948146 Nr: 59230-76.2014.811.0041

 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: DENISIA SOUZA 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

 Nesta data, intimo o autor a indicar endereço completo visto que na inicial 

não consta número da casa ou CEP, no prazo de 5 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1049963 Nr: 46396-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEY RODRIGO DA SILVA SOUZA

 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

 Intimo as partes de que fora agendada nova data para a perícia judicial 

que se realizará no dia 26/02/2018 às 08:00 horas, no Consultório do Dr. 

Marcos Benedito Correa Gabriel, com endereço na Av. Dom Aquino, n. 

355, Centro, em Cuiabá (Hospital Sotrauma), sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1123072 Nr: 20069-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MOREIRA DA CRUZ

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-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 
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de R$ 1.012,50 ( hum mil, 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 (11/09/2014), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139736 Nr: 27272-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO SCHOTTEN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/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$ 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 (03.08.2014), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1151141 Nr: 32204-35.2016.811.0041

 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: MAX KRAUSE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, FMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, CATIA ZILLO MARTINI - OAB:172402/SP, ELIANE 

MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, XAVIER TORRES VOUGA - 

OAB:154.356/SP

 Vistos em Correição.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

petitório de habilitação de fl. 50 carece do contrato social da empresa 

Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Em razão da ausência do ato constitutivo, não é possível aferir se o 

subscritor da procuração detém poderes de administração para 

representar a empresa requerida.

Ademais, também não consta nos autos os documentos pessoais do 

subscritor da procuração.

Dessa feita, INTIME-SE a parte 1ª requerida na figura da Dra. CATIA ZILLO 

MARTINI – OAB/SP 172.402 e Dr. XAVIER TORRER VOUGA – OAB/SP 

154.356 para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua 

representação, com a juntada dos documentos supracitados.

Transcorrido o prazo voltem-me conclusos para demais diligências 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1169973 Nr: 40166-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM DE JESUS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIEIRO - OAB:11854, THIAGO SILVA - 

OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -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$ 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172879 Nr: 41249-63.2016.811.0041

 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: GABRIEL GALEANO DE 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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$ 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 (04.09.2016), 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, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1197811 Nr: 3847-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA CRISTINA DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:OAB/MG 103.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça , no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1231794 Nr: 15436-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA VELASCO SILVA KROETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:MT/7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 
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manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça , no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1237588 Nr: 17409-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA FERREIRA 

VALADARES - OAB:67.612/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça , no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1270007 Nr: 27649-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER ANDRE VERUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o autor a manifestar sobre o endereço correto para o 

cumprimento de diligência.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031131-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY SOBRINHO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031131-74.2017.8.11.0041 AUTOR: DARCY 

SOBRINHO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 25 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019069-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE OLIVEIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019069-36.2016.8.11.0041 

AUTOR: REGINALDO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. O ônus probatório, em 

se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 
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consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT, 26 

de julho de 2017. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030766-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030766-20.2017.8.11.0041 AUTOR: MIRTES DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir. Cuiabá - MT, 25 de janeiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024016-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE ALVES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1024016-36.2016.8.11.0041 

AUTOR: SILBENE ALVES CORREA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. O ônus probatório, em 

se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT, 26 

de julho de 2017. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024016-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE ALVES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024016-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE ALVES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024016-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE ALVES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEOTONIO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002437-95.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS TEOTONIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. O ônus probatório, em 

se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEOTONIO (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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 
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efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEOTONIO (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000692-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA (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 DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000692-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000692-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000692-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002371-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESMIR GONCALVES DA CUNHA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002371-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

GENESMIR GONCALVES DA CUNHA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002371-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESMIR GONCALVES DA CUNHA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002371-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESMIR GONCALVES DA CUNHA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 
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para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019969-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. A. D. S. (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)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019969-19.2016.8.11.0041 AUTOR: VITOR 

MATEUS ALVES DE SOUSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019969-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. A. D. S. (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)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019969-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. A. D. S. (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)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1011089-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DAVID DA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011089-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ISAQUE DAVID DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011089-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DAVID DA 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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011089-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DAVID DA 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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018646-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE APARECIDA BABOLIN (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018646-42.2017.8.11.0041 AUTOR: JEANE 

APARECIDA BABOLIN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em correição. Processo em ordem. O ônus probatório, em 

se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018646-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE APARECIDA BABOLIN (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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018646-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE APARECIDA BABOLIN (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022135-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SOUZA (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 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022135-24.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

TEREZINHA OLIVEIRA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Processo em ordem. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 
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SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022135-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SOUZA (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 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022135-24.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

TEREZINHA OLIVEIRA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Processo em ordem. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 
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Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022135-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SOUZA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018975-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALEB VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (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 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018975-54.2017.8.11.0041 AUTOR: CALEB 

VIEIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018975-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALEB VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028552-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1028552-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: NELCI RIBEIRO DA SILVA RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Vistos etc. Inicialmente, cumpre informar que foi 

proferida decisão determinado o recolhimento e/ou apresentação das 

custas processuais iniciais, o que foi cumprido pela parte requerente 

conforme petitório e comprovantes de recolhimento de ID. 10237087 e 

10237568. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e 

Morais com Pedido Liminar, proposta por NELCI RIBEIRO DE LIMA KLOCK, 

em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, 

devidamente qualificados nos autos. O requerente narra que notou que em 

sua conta corrente estava sendo debitado desde novembro/2016 o valor 

de R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos mensais), pagos 

em favor da requerida, conforme comprovantes de ID. 9861903. Contudo, 

afirma que não firmou qualquer contrato com a parte ré e nem mesmo 

autorizou que o banco realizasse tal débito em conta e que, ainda como se 

não bastasse os débitos em conta, tem recebido em sua residência, 

boletos relativos à cobrança do seguro nos valores de R$ 23,03 (vinte 

três reais e três centavos). Alega que questionou o Banco acerca da 

licitude da cobrança porém, sem êxito, lá lhe foi dito que nada poderia se 

fazer e orientou que a mesma entrasse em contato com a Seguradora. 

Aduz que em meados do mês 04/2017, contatou a Seguradora, para 

esclarecer o caso, e em resposta foi informada que o débito se referia a 

cobrança de um seguro de acidentes pessoais, o requerente questionou a 

requerida quanto à existência de prova da contratação do seguro e a 

mesma o informou que não possui cópia da proposta que autorizou a 

contratação. Relata que a Seguradora se propôs a cancelar o seguro e 

reembolsar a parte autora, de parte da quantia do valor do débito, valor 

este menor do que fora efetivamente descontado. Segue dizendo que 

acreditou que as cobranças não mais seriam realizadas. Entretanto, para 

a sua surpresa, a Seguradora haveria continuado de forma reiterada a 

debitar de sua conta o valor de R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa 

centavos). Em sede de antecipação de tutela requer determinação para 

que a demandada suspenda a cobrança por débito automático em sua 

conta corrente, aduzindo que não ganha boa remuneração e que já fora 

descontado indevidamente o valor de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito 

reais), valor este que é de grande relevância para a mesma, pois fez falta 

para outras eventualidades. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. 

Decido. Conforme consignado cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização 

por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar, proposta por NELCI 

RIBEIRO DE LIMA KLOCK, em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA SUL. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em sede de cognição sumária, os requisitos legais no 

presente caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do 

direito esta caracterizada pelos débitos efetuados na conta corrente da 

requerente (ID 9861903), bem como os boletos que foram enviados para a 

autora (ID 9861792). Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível com a 

cobrança por débito automático, cobrança essa que faz falta para a 

requerente para outras eventualidades, já que não fora contratado pela 

mesma nenhum serviço. Nesse passo, estando pendente ação em que se 

discute exigibilidade do débito, razoável assegurar que a prestação 

jurisdicional surtirá seus efeitos quanto à utilidade do resultado. Aliás, 

acerca do tema, também esse o entendimento do E. TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.DECISÃO PELA QUAL FOI 

DEFERIDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NO SENTIDO DE 

SUSPENDER COBRANÇAS TIDAS COMO INDEVIDAS PELA AGRAVADA, 

RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS EM SEU 

NOME ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA 

R. DECISÃO PROFERIDA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273, DO 

CPC PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICADORES DA IRREGULARIDADE DAS 

OPERAÇÕES PROMOVIDAS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA 

RECORRIDA RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM 

FUNDAMENTAÇÃO E PEDIDOS DIVERSOS DO QUANTO APRECIADO PELA 

R. DECISÃO ATACADA, ADEMAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 

22189817420148260000 SP 2218981-74.2014.8.26.0000, Relator: Simões 

de Vergueiro, Data de Julgamento: 30/04/2015, 16ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 30/04/2015) destaquei. Como se vê, estando 

pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a concessão 

da antecipação de tutela é medida que se impõe. Além disso, observa-se 

que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a 

medida não causará nenhum prejuízo a empresa requerida. Ademais, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da antecipação da tutela. Quanto a inversão ao ônus da 

prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição 

dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade 

Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo 

civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que 

as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 

333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou 

verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional 

da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca 

e vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de 

forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os 

partícipes da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se 

perfeitamente ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que 

trata desigualmente os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela 

própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. 

Necessário ressaltar que, presente uma das alternativas previstas no 

dispositivo legal acima transcrito, está o magistrado obrigado a determinar 

a inversão do ônus da prova. O significado de hipossuficiência não é 

econômico, mas técnico, no sentido de desconhecimento técnico e 

informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu 

funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos 

aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e eventual dano, 

das características do vício e etc. Assim, cumpre ao fornecedor a prova 

dos fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito do 

consumidor. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais DEFIRO a 

antecipação de tutela para DETERMINAR que a demandada suspenda a 
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cobrança por débito automático da conta corrente da demandante. DEFIRO 

o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 02/04/2018 às 

12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018975-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALEB VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010158-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN LEITE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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 DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010158-98.2017.8.11.0041 AUTOR: RENNAN 

LEITE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser 

a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010158-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN LEITE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001093-45.2018.8.11.0041

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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001093-45.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S 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, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 4 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações QBP3243 MT R/JUNIOR CIA 501 

2015 2015 RODRIGO MISCHIATTI Não ui-button ui-button QBC2548 MT 

CHEVROLET/S10 LTZ FD2 2014 2014 RODRIGO MISCHIATTI Não ui-button 

ui-button FSQ7746 SP HARLEY DAVIDSON/FLHRC 2014 2014 RODRIGO 

MISCHIATTI Não ui-button ui-button HRH3016 MT FORD/JEEP 1958 1958 

RODRIGO MISCHIATTI Não ui-button ui-button No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além 

disso, o segundo requerente esta qualificado na exordial como “ 

sociedade empresária unipessoal”. Nesse sentido, 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, como se exige para a pessoa jurídica à medida 

que se impõe é o indeferimento do pleito. Sobre o assunto a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001374-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILIZANDRA APARECIDA RAFFAELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 187 de 689



KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001374-98.2018.8.11.0041 

AUTOR: ILIZANDRA APARECIDA RAFFAELLI RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NJQ2703 MT 

FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX 2010 2011 ILIZANDRA APARECIDA 

RAFFAELLI Não ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010158-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN LEITE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038658-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038658-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA RÉU: CLARO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela de Urgência, 

proposta por TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, em 

desfavor de CLARO S/A, devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora narra que era usuária dos serviços da empresa requerida de 

telefonia móvel, referentes às linhas utilizadas por seus funcionários. 

Alega que devido a certos problemas frequentes que vinha sofrendo com 

as linhas telefônicas, e preços cobrados fora do valor pactuado 

contratualmente, optou por realizar portabilidade de suas linhas a 

operadora vivo, que se deu em 22/03/2017. Aduz que realizou o 

pagamento da fatura emitida pela requerida no mês 04/2017, no valor de 

R$ 3.563,98 (três mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e oito 

centavos), referente ao uso durante o período compreendido entre 

09/03/2017 à 08/04/2017. Relata que certa de que as relações com a 

demandada se encerravam com o pagamento da referida fatura, uma vez 

que, esta já havia sido comunicada da sua intenção de transferir suas 

linhas, seguiu com o uso normal de suas linhas, já administradas pela nova 

operadora desde o final do mês de março/2017. Elucida ainda, que mesmo 

após as relações com a ré terem se encerrado por completo, esta 

continuou emitindo faturas à autora, cobrando ainda R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais) de multa por suposta quebra contratual, bem como, 

valores referentes ao uso das linhas no período de 09/04/2017 à 

09/05/2017, período no qual, as linhas já eram administradas pela 

operadora Vivo. Relata que não bastasse a primeira fatura irregular 

emitida, e ameaça de inserção do nome da requerente no rol de maus 

pagadores, a requerida ainda emitiu nova fatura, cobrando os valores 

constantes na fatura irregular anterior e aplicando nova multa por suposta 

quebra contratual, no valor de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e 
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cinquenta reais), totalizando R$ 27.583,20 (vinte e sete mil quinhentos e 

oitenta e três reais e vinte centavos). Em sede de antecipação de tutela 

requer determinação para que a demandada promova a retirada do nome 

da requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido Tutela de Urgência, proposta por TRIMEC 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, em desfavor de CLARO S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pelo fato da autora ter colacionados aos autos 

comprovante de pagamento referente ao último mês antes da realização 

de portabilidade das linhas (ID 11251592), bem como o contrato de 

portabilidade junto a nova operadora (ID 11251634 e 11251641), ademais 

juntou a exordial o comunicado da inserção de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito (ID 11251598). Por sua vez, o perigo de dano torna-se 

visível com o fato de que a requerente já vem sofrendo com a conduta 

abusiva da requerida, ademais já tem seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, lhe causando diversos danos, podendo vir a causar 

mais prejuízos financeiros, devido a impossibilidade de realização de 

operações financeiras. Ademais, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se em tese, que estão 

presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da 

tutela. Quanto a inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência;...” Sobre o 

assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para 

DETERMINAR que a demandada retire o nome do requerente dos órgãos 

de proteção ao crédito, referente ao débito discutido na presente 

demanda. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo a 

requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 02/04/2018 às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002650-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002650-04.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

CESAR NORBERTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 
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prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002650-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002650-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007021-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU BISPO DE SOUZA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

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: 1007021-11.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ZAQUEU BISPO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos comprovando que efetuou, voluntariamente, o 

pagamento do valor da condenação. Diante disso, determino a intimação 

da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após, em caso de 

anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016121-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELLI ROSA DE LIMA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016121-87.2017.8.11.0041 AUTOR: GLEICE KELLI 

ROSA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser 

a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 
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SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016121-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELLI ROSA DE LIMA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022516-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIZ GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

julio jose mendes (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022516-95.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCOS LUIZ GONCALVES MENDES REQUERIDO: JULIO 

JOSE MENDES Vistos etc. Inicialmente, cumpre informar que foi proferida 

decisão determinado o recolhimento e/ou apresentação das custas 

processuais iniciais, bem como a correção do valor da causa, o que foi 

cumprido pela parte requerente conforme petitório e comprovantes de 

recolhimento de ID. 9626185 e 9626306. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARCOS LUIZ 

GONÇALVES MENDES em desfavor de JULIO JOSÉ MENDES, devidamente 

qualificados nos autos. Narra o requerente que é proprietário de um 

veículo GOL – PLACA MTH 5484, RENAVAN, 00734325860 – COR 

BRANCA – ANO DE FABRICAÇÃO 2000. Ademais, o veículo fora entregue 

ao réu que é tio do reclamante, como negociação entre os mesmos, com o 

compromisso de que o requerido fizesse a transferência do veículo, o que 

não aconteceu. Informa que, o demandado passou e negociou o veículo 

com outra pessoa desconhecida do autor e desde então o veículo se 

encontra em local desconhecido. Aduz que como os impostos devidos não 

foram mais pagos, e também as atuações todas estão ainda no nome do 

reclamante, busca a prestação jurisdicional para que o veículo possa ser 

apreendido com o objetivo de regularizar a situação legal do automóvel, 

bem como isentar o reclamante de custas com autuações e impostos 

devidos pelo veículo. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. 

Decido. Conforme consignado cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARCOS LUIZ 

GONÇALVES MENDES em desfavor de JULIO JOSÉ MENDES. Sobre o 

instituto da tutela antecipada 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. 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. Logo, os fatos trazidos na inicial dão conta nesse momento 

processual de cognição sumária, sendo que a prova probabilidade do 

direito perfaz caracterizada pelos fatos descritos na inicial e dos 

documentos que a instruíram, tais como extrato do veículo (ID 9095864, 

ademais, colacionou aos autos também Boletim de Ocorrências (ID 

9095911), dos quais se extrai comprovação de que o autor é proprietário 
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do veículo objeto da presente demanda e a situação do mesmo. Sobre a 

probabilidade do direito, o mestre Humberto Theodoro Júnior afirma que 

deve corresponder, não propriamente à probabilidade de existência do 

direito material, mas sim, à verificação efetiva de que, realmente, a parte 

dispõe do direito a ser tutelado. Quanto ao perigo de dano, este reside no 

risco de possíveis e eventuais danos que possam advir da permanência 

do veículo em mãos de terceiros, como também os casos de furtos, 

roubos, ou mesmo a sua deterioração, com a consequente depreciação e 

a própria situação fiscal do automóvel junto à fazenda pública. Sobre os 

requisitos exigidos para a concessão da medida, o entendimento: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR 

DEFERIDA - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 

- INOCORRÊNCIA. O fato apto a caracterizar a nulidade de despacho 

interlocutório não é escassez de fundamentos, mas a sua absoluta 

ausência, decorrendo, daí, que, embora sucinta, a motivação existe, 

inviável se torna acolher a nulidade do ato judicial, mormente se ficou 

claramente evidenciado o que fora dirimido pelo Juízo singular. 

Evidenciando nos fatos narrados pelo demandante a presença do “fumus 

boni iuris” e o “periculum in mora”, possível é conceder-lhe liminar de 

busca e apreensão de bem que adquirira por compra e venda.” (TJMG – AI 

nº 360.197-2 – Relatora: Des.(a) JUREMA MIRANDA – j. 13.03.2002) 

(negritei). Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar a busca e 

apreensão do VEÍCULO GOL – PLACA MTH 5484 – RENAVAM 

00734325860 – COR BRANCA – ANO DE FABRICAÇÃO 2000, mediante a 

prestação de caução real, que deverá ser firmado pelo requerente, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. INTIME-SE o 

autor para apresentar a caução, lavrando-se em seguida, Termo de 

Caução Real. Proceda-se a restrição de transferência via RENAJUD, 

sobre a presente ação, a fim de imprimir medida acautelatória e 

necessária, no sentido de não permitir a transferência do referido veículo 

a terceiros. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 03/04/2018 às 12h30min , nos termos 

do artigo 334 do CPC, que sera realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027110-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CYBELLE NARDEZ RODRIGUES SELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JULIO NUNES VOICHECOSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1027110-55.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CYBELLE NARDEZ RODRIGUES SELLE EXECUTADO: 

ADILSON JULIO NUNES VOICHECOSKI Vistos etc. Verifica-se que a ação 

foi distribuída sem o devido recolhimento das custas processuais, visto 

que o comprovante de pagamento que a autora colacionou aos autos (ID 

10578815), é referente a Certidão de Distribuição para Processos de 

Execução e não às Custas e Taxas judiciárias, sendo assim DETERMINO a 

intimação do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher ou apresentar a guia custas e taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

base no art. 321 do CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016121-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELLI ROSA DE LIMA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002731-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON DIAS PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002731-50.2017.8.11.0041 AUTOR: WILTON DIAS 

PADILHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser 

a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 
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prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002731-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON DIAS PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019027-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019027-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de 

ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 
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dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019027-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019027-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019027-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022714-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCO GONCALVES MOTA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014282-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENEY ASSUNCAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(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: 1014282-27.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RENEY ASSUNCAO 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 

RENEY ASSUNÇÃO DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 11.05.2014, 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: 9308927), 

rebatendo os pedidos da inicial e requerendo a total improcedência da 

ação. Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado ao Id: 10063675. 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. Não havendo arguição de 

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 
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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. 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 11.05.2014, 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 

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 PÉ 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 
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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 PÉ 

ESQUEDO 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. 

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, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito a 25% 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: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: 

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

4.725,00 PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% 

sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 8.100,00 DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que 

foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 11.05.2014, resultando, 

em decorrência disso, invalidez permanente e gastos 

médicos/hospitalares no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). 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 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”. Conforme 

consignado, mostra-se possível o ressarcimento pelas despesas médicas 

decorrentes de acidente automobilístico, desde que demonstrado o 

pagamento efetuado pelo autor. Dos autos, verifica-se que os documentos 

juntados de id.6831546 são meros comprovantes internos da UNIMED de 

recebimento dos valores ali descritos. O único comprovante de 

desembolso de dinheiro pelo autor é o recibo de R$ 60,00 (sessenta reais) 

referente a compra da tipoia canadense. Não havendo outras provas do 

efetivo desembolso pelo autor, a esse valor da indenização securitária 

obrigatória deve ser limitar. 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$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(11.05.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como a 

reembolsar a parte autora na importância de R$ 60,00 (sessenta reais), a 

título de indenização das despesas de assistência médicas e 

suplementares, estipulado no art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74, alterada 

pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do 

desembolso. 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: 1014282-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENEY ASSUNCAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(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 DECISÃO Numero do Processo: 1014282-27.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RENEY ASSUNCAO DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Da leitura pormenorizada na sentença proferida (Id. 10924807) é 

possível observar que houve equívoco no relatório ao constar a PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS no polo passivo quando deveria ser 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. Quanto à 

correção do erro material, assim já se pronunciou a jurisprudência: “O erro 

material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da 

parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.” (RSTJ 34/378) Pelo 

exposto, com fulcro no artigo 491, inciso I do CPC, retifico o parágrafo do 

decisum, passando a constar corretamente: “[...] Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que RENEY ASSUNÇÃO DOS 

SANTOS move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 11.05.2014, 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. [...]”. Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a decisão como lançada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 
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Cuiabá- MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON RIBEIRO 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000688-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

EBERSON RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON RIBEIRO 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no valor de R$ 

1.000,00, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003908-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SANTANA DA SILVA GUEDES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu 

perante esta secretaria o Perito DR ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, endereço profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 

888, Edifício Saúde, sala 33, 3º Andar, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 98125-8932, 2127-8657, 

medicoperitoernani@gmail.com, CRM-MT 7.922, onde indicou para perícia o 

dia 20/03/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos por ordem 

de chegada, no endereço supramencionado. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030744-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030744-59.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

DE ASSIS OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002390-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE GOMES DIAS CASTILHO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu 

perante esta secretaria o Perito DR ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, endereço profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 

888, Edifício Saúde, sala 33, 3º Andar, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 98125-8932, 2127-8657, 

medicoperitoernani@gmail.com, CRM-MT 7.922, onde indicou para perícia o 

dia 20/03/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos por ordem 

de chegada, no endereço supramencionado. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031542-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEI GENTIL 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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031542-20.2017.8.11.0041 AUTOR: RUDNEI 

GENTIL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031641-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR MAZER FERREIRA DE ARAUJO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031641-87.2017.8.11.0041 AUTOR: ARTUR 

MAZER FERREIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 26 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031084-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SALVATERRA DE MELO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031084-03.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCAS 

SALVATERRA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031081-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DOURADO AMORIM (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031081-48.2017.8.11.0041 AUTOR: JONES 

DOURADO AMORIM RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031579-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BISPO DE PAULA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031579-47.2017.8.11.0041 AUTOR: VALMIR 

BISPO DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 
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para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030739-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SALES DE ALMEIDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030739-37.2017.8.11.0041 AUTOR: FELIPE 

SALES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031908-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DINIZ 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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031908-59.2017.8.11.0041 AUTOR: ROSENI DINIZ 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada 

na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031351-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031351-72.2017.8.11.0041 AUTOR: CRISTIANE 

DE OLIVEIRA BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032430-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. M. D. A. (AUTOR)

RENATA SILVA DE MAGALHAES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032430-86.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

LUCAS MAGALHAES DE ARRUDA, RENATA SILVA DE MAGALHAES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002508-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAZARO DE OLIVEIRA LOURENCO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002508-97.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

LAZARO DE OLIVEIRA LOURENCO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 
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prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032886-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PEREIRA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032886-36.2017.8.11.0041 AUTOR: JOILSON 

PEREIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002508-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAZARO DE OLIVEIRA LOURENCO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no valor de R$ 

1.000,00, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033699-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BITENCORT XAVIER (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033699-63.2017.8.11.0041 AUTOR: EVANDRO 

BITENCORT XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 

de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002508-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAZARO DE OLIVEIRA LOURENCO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu 

perante esta secretaria o Perito DR ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, endereço profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 

888, Edifício Saúde, sala 33, 3º Andar, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 98125-8932, 2127-8657, 

medicoperitoernani@gmail.com, CRM-MT 7.922, onde indicou para perícia o 

dia 20/03/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos por ordem 

de chegada, no endereço supramencionado. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 26 de janeiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000273-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VALENTIM MIRANDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000273-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ROBERTO VALENTIM MIRANDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edíficio Saúde, sala 33, 

3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 9228 5520, 

CRM-MT 7.922, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de 

forma objetiva pelo expert: informe a real existência e GRAU DE 

INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi causada por 

acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional acima 

nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação demorada 

da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032171-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANAILSON DE SOUZA CAVALCANTI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032171-91.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

ANAILSON DE SOUZA CAVALCANTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 26 de janeiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000273-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VALENTIM MIRANDA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no valor de R$ 

1.000,00, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 26 de janeiro de 2018 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1124088 Nr: 20476-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY SILVA DE ALMEIDA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 
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Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1018485 Nr: 31163-67.2015.811.0041

 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: ROBSON FELIPIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu perante esta 

secretaria o Perito DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

endereço profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 

9228 5520, 98125-8932, 2127-8657, CRM-MT 7.922, onde indicou para 

perícia o dia 20/03/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada, no endereço supramencionado. Posto isso, intimo 

as partes para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 902699 Nr: 31838-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRGELEN GEISY DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAONA LAYSLA DA SILVA 

BOSKA - OAB:OAB/MT 18.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035765 Nr: 39482-24.2015.811.0041

 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: FERNANDO PARDI, VERA MARILZA SANT' ANA PARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:5883-E, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A/SP

 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 26/02/2018 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 tomarem conhecimento sobre o início dos trabalhos da 

perícia indireta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094538 Nr: 8216-82.2016.811.0041

 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: IRANI DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu perante esta 

secretaria o Perito DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

endereço profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 

9228 5520, 98125-8932, 2127-8657, CRM-MT 7.922, onde indicou para 

perícia o dia 20/03/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada, no endereço supramencionado. Posto isso, intimo 

as partes para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1164240 Nr: 37645-94.2016.811.0041

 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: JOSE SANTARINO MATOS, OLGA RODRIGUES DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., LUCIO HUMBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edeilson ribeiro bona - 

OAB:65951, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:13.031

 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: EDUARDO ANTUNES SEGATO

Data da Carga:19/01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76276 Nr: 2622-84.1979.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA LISBETH 

LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERREIRA COELHO FILHO, 

FRANCISCO ATAIDES CABRAL, MAURILIO BIAGI, LUIZ CARLINI, 

REINALDO ALBERTINI, JOÃO PIZZATTI FILHO, CLAUDINO RIZZI, BENEDITO 

ORLANDO PÁDUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, para devolução 

dos autos nº 2622-84.1979.811.0041, Protocolo 76276, 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.: 83489 Nr: 5036-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ BIONDO, JONI HENZ, JORGE NAZARENO 

BIONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TRIGO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, 

ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - OAB:21157/0, PAOLA REZENDE 

BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 
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PIRES - OAB:1.938-A, JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 30 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 402577 Nr: 34592-52.2009.811.0041

 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: ANA MARIA DO CARMO CONRADO, JOEL SANTANA 

CONRADO, ROGÉRIO DO CARMO CONRADO, ROSELI DO CARMO 

CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF BRASIL FOODS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA MARQUES FARIAS - 

OAB:120.149 - RJ, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS 

POLISEL - OAB:12909/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DIAS - OAB:SP 

167.335-A, HENRIQUE JOSÉ DA ROCHA - OAB:36.568/RS

 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: CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA

Data da Carga:14/12/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 446171 Nr: 20563-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF 

- OAB:11866 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para manifestar-se sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 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

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, 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.: 1081125 Nr: 2066-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135731 Nr: 25421-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SEVERINO SILVA SOUZA

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, EDYEN VALENTE CALEPÉS - OAB:8767-MT, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, luma mayara de 

azevedo gevigier emmerich - OAB:5143-B, MARCOS VINICIUS 

LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, RAFAEL SOARES DOMINGUES 

NOGUEIRA - OAB:28.350/GO, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. João Leopoldo Baçan, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 24/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, sala 908, Centro 

Sul, Cuiabá - MT, telefone para contato: 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br . Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 233234 Nr: 2539-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, LUIZ PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCO DE GODOY BELFORT, 

ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099/O, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - OAB:6230/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 20 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 384084 Nr: 19636-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEY BENEDITO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16.542-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 870497 Nr: 9960-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁS PEREIRA DE NOVAIS, ADÉLIA DIAS DE 

MOURA NOVAIS, MARIA REGINA VIEIRA ÂNGELO MARQUES, ALBERTO 

DOS SANTOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RONDON LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 908112 Nr: 35617-27.2014.811.0041

 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: NÚBIA MARIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇAO E 

TEOLOGIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA 

COSTA - OAB:15.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre as 

respostas aos ofícios, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 953045 Nr: 1517-12.2015.811.0041

 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: VALCIR GOMES 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 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 

(13/12/2014), 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, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1016101 Nr: 30177-16.2015.811.0041

 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: BVA TRANSPORTES E COM. DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN W. WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO ALEXANDRE CESAR 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.43 1A, EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042638 Nr: 42807-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE TADASHI NAKAURA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1057001 Nr: 49562-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA, TAMARA 

PAULA PERIN DUTRA, SENIRA MARIA VEDANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA

Data da Carga: 01/12/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068002 Nr: 54528-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA & PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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: ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO

Data da Carga:18/01/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1091850 Nr: 6977-43.2016.811.0041

 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: IARA THAYLA SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 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:5.736-O/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu perante esta 

secretaria o Perito DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

endereço profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 

9228 5520, 98125-8932, 2127-8657, CRM-MT 7.922, onde indicou para 

perícia o dia 20/03/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada, no endereço supramencionado. Posto isso, intimo 

as partes para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1092824 Nr: 7422-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, MARINES 

FELIX LADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE RICCI BOA VENTURA, 

LAURA CRISTINA MONTES SOARES BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT, ELAINE FRANCO ALONSO DE OLIVEIRA 

- OAB:14743/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1106128 Nr: 13017-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MARTINS DE SOUZA BETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS RHEIN DA SILVA 

CORDEIRO - OAB:64.389, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691/A, MARCO ANTONIO MOREIRA - OAB:80.805-B, PRISCILA 

CASTRO RIZZARDI - OAB:12749

 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.: 1119724 Nr: 18640-86.2016.811.0041

 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: FERNANDA SAYURI TOGOE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GONZAGA FONSECA 

JUNIOR - OAB:171578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 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 06/03/2018 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1127583 Nr: 21998-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOLDURA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOLDURAS LTDA ME, ELVIRA MIRACI DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - 

OAB:16.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 01/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1141258 Nr: 27953-71.2016.811.0041

 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: SAVIO ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. João Leopoldo Baçan, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 24/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 
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sendo Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, sala 908, Centro 

Sul, Cuiabá - MT, telefone para contato: 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br . Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1149896 Nr: 31660-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILCERE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAÚJO VEIGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. João Leopoldo Baçan, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 24/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, sala 908, Centro 

Sul, Cuiabá - MT, telefone para contato: 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br . Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294226 Nr: 11671-70.2007.811.0041

 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: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA - ME, LAZARA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, 

para devolução dos autos nº 11671-70.2007.811.0041, Protocolo 294226, 

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.: 299658 Nr: 13056-53.2007.811.0041

 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: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

KRAUSBURG HORTIFRUTIGRANJEIROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, 

ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, 

para devolução dos autos nº 13056-53.2007.811.0041, Protocolo 299658, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 345556 Nr: 16180-10.2008.811.0041

 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: J. H. C., MARCUS GIULLIANO CASTIGLIONI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, ROGERIO R. GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS - 

OAB:100101

 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 01/03/2018 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 364027 Nr: 1493-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA COUTINHO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove 

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 402684 Nr: 34688-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS, MARIA 

SEBASTIANA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN ZAMBELLINI - 

OAB:19561/GO, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442/B, DARLAN MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B, ITALLO 

GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7.413, Lucineide Maria de 

almeida - OAB:OAB/SP 72.973, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA 

ALBUQUERQUE - OAB:72973, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE, SIVALDO PEREIRA CARDOSO - OAB:18128/GO

 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 
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legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE

Data da Carga:18/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 701811 Nr: 36432-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA AVILA PETERLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS, ARMAZÉNS GERAIS 

VALE DO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:43434/PR, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063/MT

 Impulsisono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre 

a carta precatória devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710566 Nr: 3534-60.2011.811.0041

 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: T. F. A. V., MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA SOARES BENARROSCH, ITAU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA GONÇALVES 

AIDAR - OAB:3066/RO, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, UÉRLEI MAGALHÃES DE MORAIS - OAB:3822/RO

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que se manifestem a 

cerca da Carta Precatória devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 717557 Nr: 14055-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALORISA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, 

ROBOTTON & ASSOCIADOS CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUALTER DE CARVALHO 

ANDRADE - OAB:716502 - SP, IVONE CAMPOS FREIRE - OAB:9912/MT, 

Raphaela de Lima Gonçalves - OAB:326898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MORAES DE 

O.MOURÃO - OAB:11161 DF, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E SILVA - 

OAB:8649/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo de fls. 588/589 ,no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 725713 Nr: 21455-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. João Leopoldo Baçan, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 24/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, sala 908, Centro 

Sul, Cuiabá - MT, telefone para contato: 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br . Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780881 Nr: 34450-43.2012.811.0041

 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: JOSÉ BENEDITO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, LUCIANO RICARDO FRANÇA DA SILVA, BETARIZ CELESTINO DE 

OLIVEIRA SOUZA, CARLOS ALBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT, RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT, 

DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, LUIZ AUGUSTO 

MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/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.: 785424 Nr: 39271-90.2012.811.0041

 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: MARINA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, XAVIER TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

peticionado pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 792003 Nr: 46095-65.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES DA SILVA MUNDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTE DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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 26/02/2018 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 831157 Nr: 36842-19.2013.811.0041

 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: LUANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES 

PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 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.: 833693 Nr: 39078-41.2013.811.0041

 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: MARIA INÊS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 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 07/05/2018 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 844294 Nr: 48128-91.2013.811.0041

 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: RMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC, HDMEL, CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1061598 Nr: 51686-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHÃES

 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 artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

526,67 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,82 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1062795 Nr: 52250-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

526,28 (quinhentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco ), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,43( cento e 

quarenta e nove reais e quarenta e tres centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1063060 Nr: 52381-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO FOUGAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, FABIANE GOMES - OAB:30.485, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:13721/GO, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1074464 Nr: 57320-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILTON GOMES DA SILVA

 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/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

524,64 (quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

147,79(cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 
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INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 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

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 19/02/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080479 Nr: 1766-26.2016.811.0041

 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: ZULMIRA DA SILVA MARTINEZ, KATIA REGINA 

BESERRA, MARCOS DO ESPÍRITO SANTO BESERRA, ALCIBIDES MATEUS 

DE MORAES, MARIA VICENTE DE MORAIS, JOÃO BATISTA PEREIRA DA 

SILVA, MONICA GIMENEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 

S/A, BRADESCO SEGUROS 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: CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO - OAB:16.397, CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8228, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, 

JOSE ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP, JULIANA 

DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

peticionado pela CEF, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081151 Nr: 2089-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI BUENO DA SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos e tres reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099045 Nr: 10228-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA FERNANDA DA SILVA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte equerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1105159 Nr: 12614-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITIANE SILVA DE FIQUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

519,16 (quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,31 (cento 

e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1118804 Nr: 18257-11.2016.811.0041

 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: FABIO HENRIQUE DA CRUZ

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA - 
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OAB:8184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. João Leopoldo Baçan, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 24/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, sala 908, Centro 

Sul, Cuiabá - MT, telefone para contato: 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br . Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153735 Nr: 33353-66.2016.811.0041

 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: ALTINO JUNIOR PERES DA CRUZ

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu perante esta 

secretaria o Perito DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

endereço profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 

9228 5520, 98125-8932, 2127-8657, CRM-MT 7.922, onde indicou para 

perícia o dia 20/03/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada, no endereço supramencionado. Posto isso, intimo 

as partes para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1155349 Nr: 34069-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA - AGROPECUÁRIA MACHADINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157279 Nr: 34805-14.2016.811.0041

 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: ISAIAS ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. João Leopoldo Baçan, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 24/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, sala 908, Centro 

Sul, Cuiabá - MT, telefone para contato: 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br . Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1158730 Nr: 35406-20.2016.811.0041

 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: RAMÃO CAMBARA

 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 

- OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. João Leopoldo Baçan, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 24/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, sala 908, Centro 

Sul, Cuiabá - MT, telefone para contato: 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br . Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1160032 Nr: 35948-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ACOSTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. João Leopoldo Baçan, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 24/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, sala 908, Centro 

Sul, Cuiabá - MT, telefone para contato: 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br . Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1171363 Nr: 40722-14.2016.811.0041

 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: ALAN KARDEC DE MORAIS BARBOSA

 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:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1173049 Nr: 41333-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIS FERREIRA 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:8184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu perante esta 

secretaria o Perito DR ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

endereço profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º Andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone (65) 

9228 5520, 98125-8932, 2127-8657, CRM-MT 7.922, onde indicou para 

perícia o dia 20/03/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 
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por ordem de chegada, no endereço supramencionado. Posto isso, intimo 

as partes para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78569 Nr: 9669-74.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA., ANTONIO 

FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Secundino Hipolito Neto 

- OAB:8883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4.387/MT, AIR PRAEIRO ALVES - OAB:4387/MT, ANDREIA SILVA 

VRUCK ROSS - OAB:5968/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, Flávia de Oliveira Santos - OAB:9300, IRINA DE 

OLIVEIRA SANTOS EMBOAVA - OAB:12.300/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79569 Nr: 11670-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, Margarete da Graça Blanck Miguel Spadoni - 

OAB:8058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Considerando que o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79569 Nr: 11670-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, Margarete da Graça Blanck Miguel Spadoni - 

OAB:8058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Procedida à penhora, intimem-se os executados para, querendo, 

oferecerem manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos.

 Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 95860 Nr: 5335-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLOS LEÃO 

PRESA, FABIANA HERNANDES MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTUNES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pelo executado, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 717557 Nr: 14055-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALORISA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, 

ROBOTTON & ASSOCIADOS CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUALTER DE CARVALHO 

ANDRADE - OAB:716502 - SP, IVONE CAMPOS FREIRE - OAB:9912/MT, 

Raphaela de Lima Gonçalves - OAB:326898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MORAES DE 

O.MOURÃO - OAB:11161 DF, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E SILVA - 

OAB:8649/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes para manifestarem sobre a 

certidão do senhor Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760632 Nr: 13006-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766664 Nr: 19428-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO JOVINO DA COSTA - ME, MAURO JOVINO DA 

COSTA, AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOPOLO S/A, AGROSHOP - 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:45.071-A - RS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.536,10 (um mil quinhentos e trita e seis reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 768,05 (setecentos e sessenta e oito reais e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 768,05 (setecentos e 

sessenta e oito reais e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 817827 Nr: 24247-85.2013.811.0041

 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, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22(cento e vinte 

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826033 Nr: 31989-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 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: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.779,50 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 889,75 (oitocentos e oitenta e nove reais e 

setenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

889,75 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828048 Nr: 33907-06.2013.811.0041

 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: ADRIANA DE FATIMA GONÇALVES ROCHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - OAB:14359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 846772 Nr: 50361-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859979 Nr: 1754-80.2014.811.0041

 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: IRPG, PAULO RODRIGUES PELISSARI GALLUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 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: BRENNO DE PAULA MILHOMEM

Data da Carga:23/01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861136 Nr: 2632-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDILEY NOBRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

771,54 (setecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 385,77 (trezentos e oitenta e cinco reais e 

setenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

385,77 (trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861910 Nr: 3248-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMUNIDADE EVANGÉLICA INDEPENDENTE CRISTO É A 

RESPOSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar certidão de 

crédito expedida, no balcão da secretaria, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 907304 Nr: 35112-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRA LEMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.009,68 (um mil e nove reais e sessenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 504,84 (quinhentos e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 504,84 (quinhentos e 

quatro reais e oitenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 928161 Nr: 48318-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILZE ALVES PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA 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

 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: CAROLINA ROSSETO SANCHES

Data da Carga:19/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1075464 Nr: 57723-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8767/MS, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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: BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI

Data da Carga:19/01/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1075738 Nr: 57816-09.2015.811.0041

 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: PEDRO MASAR HISHIHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DE CAMPO GRANDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444/MT, Rosilda Aparecida Valim Teixeira - OAB:12041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN BENOIT DE SOUZA - 

OAB:10635, MANSOUR ELIAS KARMOUCHE - OAB:5720/MS, MAX 

LÁZARO TRINDADE NANTES - OAB:6.386/MS

 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 27/02/2018 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1116306 Nr: 17161-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA, MIRIAM GOMES DA 

SILVA GRAÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLENE VILARINHO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153720 Nr: 33339-82.2016.811.0041

 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: EDVALDO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. João Leopoldo Baçan, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 24/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão atendidos 

por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, sala 908, Centro 

Sul, Cuiabá - MT, telefone para contato: 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br . Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001383-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE XAVIER DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 213 de 689



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001383-60.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: DIONE XAVIER DOS ANJOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verifica-se que não há nos 

autos a procuração do advogado com poderes para postular em juízo 

representando o requerente. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

dias, proceder com a juntada de procuração devidamente subscrita pelo 

outorgante, sob pena de indeferimento da inicial. Após, volvam os autos 

conclusos para análise e decisão. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021071-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO MOREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1021071-42.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 10.04.2018, às 10:30 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se a ré, no endereço 

constante no ID 10777167 , e intime-a para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial, através do oficial de justiça. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014263-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE ANDRADE DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1014263-21.2017 Vistos. Diante da ordem proferida nos autos do 

Recurso Especial número 1.614.721/DF (2016/0187952-6), de relatoria do 

Ministro Luiz Felipe Salomão, certifique-se o sobrestamento deste feito até 

o julgamento da controvérsia repetitiva: da possibilidade ou não de 

inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal 

estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de 

inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda. Intimem-se as 

partes dessa decisão, cientes de que deverão dar prosseguimento ao 

feito após a solução da Corte Superior. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015738-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012119-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PH SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, 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 (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, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001583-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1001583-04.2017 Visto Trata-se de cumprimento de sentença 

(Id. 11347445), assim, procedam-se as alterações necessárias. Intime-se 

a parte devedora 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. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020638-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TGL - TRANSPORTES, GUINDASTES E LOCACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO NUNES RONDAO FILHO OAB - MS8789 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MTSUL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025269-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, 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 (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020196-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON PINTO DE BARROS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, 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). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017018-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1017018-18.2017 Verifica-se que a executada manifesta através 

do ID 11383265, informando que encontra-se em recuperação judicial, 

assim intime-se a exequente para informar se o seu crédito está incluso 

na lista de credor da ação de recuperação judicial, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036604-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NONATAO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Tendo em vista que o processo principal é virtual e não físico, 

revogo a decisão de Id. 11454714. No mais, para apreciação do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica com relação aos sócios da 

empresa executada, intime-se a exequente/autora para, no prazo de 15 

dias, providenciar a juntada de ficha cadastral da empresa registrada 

perante o órgão competente, bem como cópia do último ato societário, 

indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa (na atualidade 

e no momento da constituição do crédito), além de outros dados e 

documentos que entenda pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024143-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE TAMANHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ELIZABETH LTDA (RÉU)

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2017, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 
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RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001056-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DANTAS SILVA OAB - RJ66708 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 9 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). 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). Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001414-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA MATTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001414-80.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA MATTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 

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 (MT), 25/01/2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1031819-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDA SAMPAIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/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. Recebo a emenda de Id. 10276330, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 5.630,88. E considerando que o processo foi 

distribuído por dependência ao de n. 1019742-29.2016.8.11.0041, 

proceda-se ao apensamento/associação. Após, intime-se o executado, 

por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total 

do débito, conforme autoriza o art. 537, § 3º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002380-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON TRAJANO DA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação. Deverá a 

parte, ainda, sendo o caso, fornecer os dados bancários e 

pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000844-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000844-94.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, 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, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024326-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

ANGELA MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n. 1024326-08.2017.8.11.0041 Visto. Antônio Gomes de 

Magalhães e Angela Maria de Assunção, qualificados no Pedido de Alvará 

Judicial, requer seja autorizado a proceder a liberação da valor relativo à 

restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física, ano calendário 2016, 

exercício 2017, no valor de R$ 2.466,50 e ainda, o saldo remanescente do 

plano de consórcio, referente ao Grupo 4519, cota 038, relativo a 

proposta 109170140 do Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 

Com a inicial vieram os documentos que os autores entenderam serem 

necessários. A manifestação do Ministério Público foi colhida (Id. 

9737548). É o relatório. Decido. Trata-se de feito de menor complexidade 

pelo que passo a julgá-lo. O pedido autônomo de expedição de alvará 

judicial somente é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, 

existirem valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele 

utilizados, seja em depósitos bancários, sejam em contas de poupança, 

saldo de FGTS, Pasep ou resíduos salariais e previdenciários. Ressalte-se 

que o pedido de expedição de alvará judicial é um procedimento simples de 

jurisdição voluntária, e basta que o postulante comprove o óbito do titular 

do crédito, a sua condição de herdeiro ou sucessor e afirme a inexistência 

de bens, bem como a existência do pretendido crédito. Verifica-se que 

além de demonstrada a existência dos créditos em nome de Alan Jhony 

Magalhães, constata-se da Certidão de óbito (Id.9332264) que os autores 

são os genitores do falecido, portanto, sucessores previsto na lei civil, 

portanto, legítimos para o pedido, além do quê, consta da certidão de óbito 

inexistirem bens a serem partilhados ou outros herdeiros, o que dispensa 

o inventário para o pretendido levantamento. Posto isso, com fundamento 

no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial para determinar seja expedido Alvará Judicial 

autorizando Antonio Gomes de Magalhães e Angela Maria de Assunção a 

procederem ao levantamento do valor da restituição de Imposto de Renda 

de Pessoa Física, ano calendário 2016, exercício 2017, em nome de Alan 

Jhony Magalhães, com todos os acréscimos legais, e ainda, o saldo 

remanescente do plano de consórcio, referente ao Grupo 4519, cota 038, 

relativo a proposta 109170140 do Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda, junto a agência do Banco Bradesco, com todos os acréscimos 

legais. Sem custas processuais por serem os autores beneficiários da 

justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, pois incabível na espécie. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de 

novembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001006-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAISLADA PORTILHO ACOSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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: 1001006-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: LAISLADA PORTILHO ACOSTA 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, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1037633-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO ANTONIO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 217 de 689



ENADIEL CARLOS DE BRITO (RÉU)

 

Visto. Donato Antônio de Brito ajuizou a presente Ação de Despejo com 

pedido de Liminar em desfavor de Enadiel Carlos de Brito, ao argumento de 

que firmou Contrato de Locação de Imóvel Comercial com o réu, o qual 

está inadimplente com o pagamento do aluguel e demais encargos, como 

IPTU e reforma do imóvel, deixando, assim, de cumprir com a sua 

obrigação contratual. Afirma ainda que não tem interesse em continuar 

com a relação locatícia, já que pretende vender o imóvel e mesmo 

notificado, o réu se recusa em desocupá-lo. Assim, pugna pela 

concessão da liminar para que seja determinada a desocupação do 

imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale destacar que a Lei 12.112 de 

2009 ampliou as hipóteses de concessão da medida nas Ações de 

Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei nº 

8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação 

em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e 

desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) “IX - a falta 

de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando 

o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo”. (Incluído pela Lei nº. 12.112, de 

2009). Negritei. Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de 

falta de pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da 

Lei 8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

Ocorre que no caso em apreço não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, notadamente a prova do inadimplemento 

contratual do réu, pois a parte autora juntou apenas o Contrato de 

Locação (Id 11142188). Convém registrar ainda que a notificação enviada 

pelo autor ao requerido discorre apenas acerca do desinteresse do autor 

em não prosseguir com a locação, requerendo a desocupação do imóvel 

em 30 dias, sem nada mencionar sobre a alegada inadimplência. E se 

fosse a hipótese, sabe-se que nos casos de despejo por denúncia vazia, 

a ação deve ser proposta em até 30 dias do cumprimento da notificação 

que comunica o interesse na retomada do imóvel, conforme dispõe o 59, § 

1º, VIII, da Lei 8.245/91, o que também não foi observado pelo autor, vez 

que a notificação foi recebida em 1º/03/2017 (Id. 11142339) e demanda 

ajuizada apenas em 14/12/2017. Diante do exposto, ausente a prova dos 

requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO o pedido liminar. Designo o 

dia 10/04/2018, às 11h30min 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 ou purgar a mora é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC c/c 62, II, 

Lei 8.245/91), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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, 24 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008306-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIO CUNHA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1008306-39.2017 Vistos. Inicialmente, 

indefiro o pedido de ID 8223404, considerando que houve a citação válida 

e o objeto litigioso, por força da lei, encontra-se estabilizado, não 

concordando a requerida através do ID 11263770 com a concessão de 

liminar de pedido diversos da inicial nos termos do art. 329, II do NCPC. No 

mais, 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. Cuiabá, 26 

de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014551-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CAMILA PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1014551-66.2017 Verifica-se que no 

cálculo apresentado pela exequente ID 11105961, incidi a multa de 10% do 

art. 916, §5º, inciso II do CPC, entretanto como o pedido de parcelamento 

do débito a multa em questão foi indeferida (ID 11040749), não devendo 

ser aplicada. Assim, intime-se a exequente para atualizar o débito, 

abatendo os valores depositados nos autos e sem a incidência da multa 

do art. 916, §5º do CPC, e requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias. No mais, cumpra-se com urgência a determinação de ID 

11040749, convertendo os depósitos (ID 9243413 e 10122469) realizados 

nos autos em penhora nos termos do art. 916, § 4º do NCPC. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016999-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEDVIRGES BENEVIDES DE SOUZA (RÉU)

ROSANGELA CANDIDA COSTA DE SOUZA (RÉU)

SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARVALHO BARCELOS OAB - MT19725/O (ADVOGADO)

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1016999-46.2016 Vistos. Inicialmente, 

verifica-se que a parte requerida, Rosangela Candida Costa de Souza, foi 

devidamente citada, entretanto deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa (ID 11214588), assim, decreto sua REVELIA, sem aplicar seus 

efeitos nos termos do art. 345, I do NCPC. No mais, visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 
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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. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036865-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA VIEIRA DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA OAB - 292.743.891-91 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para corrigir o polo passivo, vez que a 

ação deve ser promovida contra o espólio ou os herdeiros/sucessores da 

ré, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000730-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES PEREIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000730-58.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: RENATO ALVES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTO. Designo o dia 23/03/2018, às 

08:15 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, 18 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014125-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE BANDEIRA OAB - PR53872 (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0015555A (ADVOGADO)

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1014125-88.2016 Vistos. Defiro o pedido de parcelamento das 

custas da reconvenção nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, faculto a 

reconvinte 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 que o inadimplemento 

de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da 

reconvenção, nos termos do art. 290, do NCPC. Desse modo, intime-se a 

parte reconvinte para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento 

da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao primeiro 

pagamento. Após o pagamento da primeira parcela volte-me os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026886-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTEL DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO CASELI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Apesar da autora afirmar que apresentou declaração de 

hipossuficiência, ela não consta no processo, assim, 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., ou recolher as custas de distribuição, no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003320-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CARVALHO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ZUITA DE FRANCA DIAS FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1003320-42.2017 Vistos, Redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 10.04.2018, às 11:30 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se a ré e intime-a 

para comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial (Id. 

4979438). Ressalte-se que o senhor oficial de justiça deverá observar as 

hipóteses dos arts. 252 e 253 do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016521-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA E SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1016521-38.2016 Visto. Recebo a emenda a 

inicial (ID 11110793) e determino a alteração no polo passivo da demanda, 

devendo incluir Kroton Educacional S.A. Proceda-se as alterações 

necessárias. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 10.04.2018, 

às 12:00 horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. 

Após, as alterações necessárias, cite-se a requerida, Kroton Educacional 

S.A., e intime-a para comparecer à audiência, nos termos da decisão 

inicial, no endereço especificado no ID ID 11110793. Intime-se o autor, 

através de seu advogado para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010886-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte ré para que se manifeste sobre os documentos 

juntados aos autos (Id. 8685193 e 9685172), no prazo de cinco dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008529-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAOR ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados (Id 9362940), no prazo de quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022811-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Redesigno o dia 10/4/2018, às 11 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). 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018516-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VP EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GUTERRES ROCHA OAB - RJ128524 (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Quanto à petição de Id. 9227014, razão em parte assiste ao 

exequente, entretanto, sabe-se que o número de demanda judicial nesta 

comarca é considerável, e retornar o processo ao setor de autuação para 

a devida correção comprometeria seu andamento, ademais, no sistema 

PJE não há possibilidade de renomear o documento, devendo ser 

novamente anexado e nomeado/classificado, o que perfeitamente pode 

ser realizado pelo exequente, já que o andamento do processo é de seu 

interesse. No mais, sobre o pedido de recolhimento de custas ao final do 

processo, vale ressaltar que o item 2.14.2 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, exige, 

para o deferimento, que seja comprovada a impossibilidade da parte 

autora de arcar com as custas processuais, vejamos: A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. Inobstante as 

alegações do autor, ela não comprovou a sua hipossuficiência financeira 

momentânea, assim, nos termos do artigo 290 do NCPC, determino sua 

intimação para que, no prazo de 15 dias, cumpra a ordem acima e efetue o 

recolhimento das custas de distribuição, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025622-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M3 - FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA APARECIDA PRADO OAB - SP385641 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que o recolhimento das custas não está correto, vez 

que sequer consta na guia o valor da causa e a receita acerca da taxa 

judiciária (Id. 9771351), assim, intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento correto, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023776-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDO RIBOLDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA OAB - MT14610/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 220 de 689



Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034837-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-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: 1034837-65.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALDERI FERREIRA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 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, 13 de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013263-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALVES PEREIRA PAIVA (REQUERENTE)

LILIAN VORIA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA ZINI (REQUERIDO)

MARTINA GOMES FREIRE (REQUERIDO)

TALITA ROTILI SCHWANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1013263-83.2017 Proceda-se a alteração da classe judicial para 

procedimento comum. Verifica-se que as requeridas, Martina Gomes 

Freire Tenório e Talita Rotili Schwantes Ranzi, se manifestam através do ID 

10170687, aduzindo sobre a nulidade de citação, vez que as cartas de 

citação expedidas no processo não foram encaminhadas para os 

endereços das requeridas. Pois bem. Apesar das requeridas afirmarem 

que não houve a citação valida, não comprovaram que não residem nos 

endereços das cartas de IDs 9408551 e 9407310, além disso, o 

comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação, nos 

termos do art. 239, §1º do NPCP e considerando a pluralidade de réus, o 

art. 231, § 1º do NCPC, dispõe que o prazo para resposta corresponderá 

da última data de juntada de aviso de recebimento ou mandado cumprido, 

assim o prazo para resposta das requeridas não começou a fluir. No mais, 

considerando que as requeridas informam que as autoras estão 

executando no juízo especial o contrato que pretendem rescindir nesta 

ação, intime-as para se manifestarem nos autos no prazo de 5 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024029-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MINORU TSUJII (REQUERENTE)

JULIANA KEIKO MORIMOTO TSUJII (REQUERENTE)

EICO MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a resposta à 

impugnação dos honorários periciais ( Id. 10698913 e 11042804), no 

prazo de cinco dias. após, voltem-me os autos conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034906-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO ROSA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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: 1034906-97.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCELIO ROSA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 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 - MT, 13 de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016130-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LOPES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1016130-49.2017 Vistos. Considerando 

que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência à 

ação de execução nos termos do art. 914, § 1ª do NCPC, exclua-se os 

Embargos à Execução de ID 10859712. No mais, intime-se a executada, 

através de seu advogado, desta decisão para querendo proceder a 

distribuição, da peça excluída, por dependência nos termos do artigo 

supracitado. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001473-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO MESSIAS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000201-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO BOTELHO RIBEIRO (RÉU)
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Vistos. Kleber Alves de Lima ajuizou a presente Ação de Despejo c/c 

Rescisão Contratual c/c Cobrança e Pedido de Tutela Provisória em 

desfavor de Carlos Augusto Botelho Ribeiro, ao argumento de que firmou 

Contrato de Locação de Imóvel Residencial com o réu, o qual está 

inadimplente com o pagamento do aluguel desde fevereiro/2016, deixando, 

assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final pugna pela 

concessão da liminar para que seja determinada a desocupação do imóvel 

e arrestado dois imóveis em nome de terceiro, mas supostamente vendido 

para o réu. No que tange ao pedido liminar, vale destacar que a Lei 12.112 

de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da medida nas Ações de 

Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei nº 

8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação 

em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e 

desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) “IX - a falta 

de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando 

o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo”. (Incluído pela Lei nº. 12.112, de 

2009). Negritei. Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de 

falta de pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da 

Lei 8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

Ocorre que, no caso em apreço não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, notadamente a prova do inadimplemento 

contratual do réu, já que a notificação foi recebida por pessoa diversa (Id 

11286922), além disso, o autor afirma que o réu realizou algumas 

reformas no imóvel, sendo o valor abatido no aluguel de 2015, assim, 

mostra-se prudente ouvir a parte contrária. Não bastasse isso, o autor 

pretende ofertar como garantia o próprio imóvel, entretanto, não 

apresentou prova de que o bem esteja matriculado em seu nome. Diante 

do exposto, ausente a prova dos requisitos autorizadores da medida, 

INDEFIRO o pedido liminar. Designo o dia 03/04/2018, às 10h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar ou purgar a mora é de 15 (quinze) dias (art. 335, 

CPC c/c 62, II, Lei 8.245/91), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023861-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SAID DIAS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023955-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANYSON DE SOUZA ALVES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023955-78.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: BANYSON DE SOUZA ALVES REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, Inicialmente, 

determino que seja retificada a autuação para constar o nome correto da 

parte ré como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. Banyson de Souza Alves, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

16.09.2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer o pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, 

retificação da autuação, falta de interesse de agir pela ausência de pedido 

administrativo prévio, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

bem como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido o comprovante de residência estar em 

nome de terceiro. No mérito, a ré alega ausência do boletim de ocorrência, 

sendo este documento fundamental, inexistência de prova de invalidez, 

discorre sobre os valores indenizatórios, devendo o pagamento ser 

proporcional a lesão, inaplicabilidade da inversão com base no CDC, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto à correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 16.09.2016. Preliminarmente, quanto a 

ausência de interesse de agir alegada pela seguradora, em razão do não 

requerimento pela via, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto a ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Novo 
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Código de Processo Civil (antigo 282 e 283 do CPC) estabelecem 

requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a regular 

tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é 

dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) Pelo qual também rejeito esta preliminar. No mérito, 

verifica-se que a ré alega insuficiência da documentação necessária à 

propositura da demanda, devido ausência do de boletim de ocorrência, 

sendo que a parte autora juntou aos autos boletim de ocorrência 

comunicado pela própria parte à autoridade policial e, isoladamente, não 

serve como demonstração probatória plausível para demonstrar a efetiva 

ocorrência do acidente. Todavia, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 

que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer foram de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Tem-se, portanto, que, além do fato de o 

boletim de ocorrência não ser o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, não se pressupõe que a prova seja 

indispensável para a propositura da ação, mas, sim, para o pagamento 

administrativo da indenização. Em juízo, eventual ausência de tal prova 

não implica automaticamente a improcedência do pedido indenizatório, pois 

o fato poderá ser demonstrado por outros meios de provas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - INÉPCIA DA INICIAL - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR - COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. 1. Em se tratando de ação de cobrança de 

indenização securitária originária do DPVAT, o boletim de ocorrência não é 

documento indispensável ao ajuizamento da ação, especialmente se o 

acidente puder ser constatado através de outros meios de prova. 2. A 

indenização decorrente do seguro obrigatório deve ser monetariamente 

corrigida a partir da data do evento danoso. Negado Provimento ao 

r e c u r s o . ”  ( T J - S P  -  A P L :  4 0 0 1 5 1 9 5 1 2 0 1 3 8 2 6 0 5 6 2  S P 

4001519-51.2013.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de 

Julgamento: 13/06/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/06/2016) Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado aos documentos hospitalares, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 16.09.2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que Banyson de Souza Alves 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75%, permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 
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3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento 

danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT,30 de Outubro de 

2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038786-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA RAINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Visto Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, esclarecer o 

motivo pelo qual ajuiza a presente demanda na Comarca de Cuiabá/MT, na 

medida e que o domicílio da autora é em Chapada dos Guimarães/MT e o 

da ré é em Vitória/ES. Na oportunidade deverá apresentar os 

comprovantes de pagamentos de forma legível. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação 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)

 

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, 

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

Intimação 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)

 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019099-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA GERALDO DE JESUS (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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1023126-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM FLAVIO PEREIRA DE TOLEDO E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1023126-63.2017 Intime-se o autor para apresentar os 

comprovantes de ID 9177885, 9177923, 9177962, 9178001 e 9178042 de 

forma legível, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me o processo 

concluso para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1022229-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1022229-35.2017 Visto. Cuida-se de Liquidação de Sentença 

proposta por Wanderson Henrique Cavalari , em desfavor de Ympactus 

Comercial S/A, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler . É 

necessário consignar o procedimento de liquidação de sentença não 

enseja nova discussão da lide já decidida, que deu origem à sentença 

ilíquida, mas somente integrar o título judicial, e nessa situação, Cândido 

Rangel Dinamarco escreve que: [...] sendo conhecido todos os elementos 

necessários para compor os cálculos aritméticos pertinentes, basta 

tomá-los em consideração e com base neles, fazer multiplicações e 

somas, ou também as subtrações ou divisões quando for o caso, 

chegando-se ao resultado devido. Isso é feito pelo próprio exequente na 

memória de cálculo que a acompanha sua demanda de execução. 

(Instituições de Direito Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. Malheiros). 

Assim, verifica-se que os documentos colacionados no ID 9061380 

apontam a realização do pagamento mencionado na inicial, na quantia de 

R$ 3.063,75 (três mil sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), e 

o cálculo aritmético foi juntado através do ID 9061380. Desta forma, face a 

natureza da relação estabelecida entre as partes, bem como ante a r. 

sentença proferida na Ação Civil Pública e do respectivo trânsito em 

julgado, com fulcro no Princípio da Fungibilidade, recebo a presente 

demanda como Cumprimento de Sentença, vejam que o apenas de cálculo 

aritmético, nos termos do artigo 509, §2° do CPC. Retifique-se a classe 

processual no sistema. Intime-se a parte executada 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), tudo sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Na hipótese 

de inércia, certifique-se e intime-se o exequente, pessoalmente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da 

ação (art. 485, § 1º do NCPC). Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017056-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE P SARTORETO TRANSPORTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1017056-30.2017 Vistos. Verifica-se que o exequente se 

manifestar no processo (ID 11113262) questionando a certidão do Oficial 

de Justiça ID 10617576, postulando por nova tentativa de citação no 

mesmo endereço e que se seja utilizada a mesma guia de diligencia. Pois 

bem. Considerando a certidão firmada por Oficial de Justiça no exercício 

de suas funções presume-se verdadeira, vez que possui fé pública nos 

termos do art. 405 do NCPC e presunção relativa de veracidade, só 

podendo ser suprimidos por prova robusta e inequívoca em sentido 

contrário, o que não se verifica nos autos. Assim para que haja nova 

tentativa de citação no endereço já diligenciado deverá o exequente 

recolher nova guia de diligencia. No mais, cite-se a executada no 

endereço descrito na inicial e ratificado através do ID 11113296, nos 

termos da decisão inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002829-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SODRE ANDRADE OAB - MT15173/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

cooperativa habitacional e condominial autonoma do estado de mato 

grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

 

Certifico que, tendo decorrido o prazo de suspensão requerido, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação, 

requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001503-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DA CRUZ VIEIRA OAB - 021.858.451-28 (REPRESENTANTE)

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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001503-06.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ANA CLARA DA CRUZ ARRUDA RAMOS 

REPRESENTANTE: ARIANE DA CRUZ VIEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

26/04/2018, às 10:00 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, 26 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018714-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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 
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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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 895769 Nr: 26923-69.2014.811.0041

 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: GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, URBANA OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21.310/MT, VINICIUS DE MORAES ARANTES - OAB:15.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Considerando que houve a expedição de 2 (duas) cartas de citação para 

a requerida Gold Delos Empreendimentos, no mesmo endereço, sendo que 

à fl. 166 foi informando que a requerida havia mudado, entretanto à fl. 213, 

a mesma pessoa que informou a mudança recebeu o AR, no entanto 

consta no carimbo pessoa diversa da ré, qual seja, Cushman & Wakefield, 

assim não há como considerar a citação validade e para que não ocorra 

nulidade processual, intime-se o autor para fornecer novo endereço da 

requerida Gold Delos Empreendimentos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 913896 Nr: 39416-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIMAR GONÇALO DE LIMA, CRISTIANE COLMAN DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Diante da interposição do Recurso de Apelação de fls. 233/241, onde em 

seu bojo a parte apelante alega, entre outras matérias, a ausência de 

intimação da sentença e diante da certidão de fl. 249, suspendo o 

cumprimento de sentença de fls. 227/230, até analise do recurso 

interposto.

No mais, intime-se a autora para se manifestar sobre o recurso de 

apelação de fls. 233/241, no prazo legal.

Após, remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para analise do Recurso 

de Apelação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 57373 Nr: 12821-96.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 LUZIA LEBRE DA SILVA, INGRID ZATTAR 

RIBEIRO CATELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCRÉDITO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, INGRID ZATTAR RIBEIRO CATELAN - OAB:4413/MT, 

LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-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, 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 215759 Nr: 24599-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN CRISTINI AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA NUCIA DE MARCHI - 

OAB:4647

 OAB/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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788503 Nr: 42478-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROGERIO ROMALDINI - 

OAB:115.445 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107025 Nr: 13580-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEM JAMES DE CAMPOS DE OLIVEIRA E CIA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 212488 Nr: 1657-38.1981.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono 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 
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deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443896 Nr: 19275-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO MATO GROSSO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARIDA CARMO 

TAVEIRA - OAB:12255

 Impulsiono o feito para intimação da exequente acerca da penhora on-line, 

conforme despacho: " (...) Em caso negativo, intime-se a parte credora 

para se manifestar, no prazo de cinco dias (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 762382 Nr: 14903-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA E LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGO ARI COM. DISTRIB. DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:13059/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Impulsiono o feito para intimação da exequente acerca do resultado 

negativo da penhora on-line, conforme despacho: " (...) Em caso negativo, 

intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de cinco dias (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 781806 Nr: 35422-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8.524/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, 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888013 Nr: 21907-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA PRUDENCIO

 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 

- OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

737,81 (setecentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 360,96 

(trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891903 Nr: 24495-17.2014.811.0041

 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: ALLANDONEY CESAR DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8840-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

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1070409 Nr: 55589-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL COMERCIO DE CELULARES E 

ACESSÓRIOS LTDA ME, HENRIQUE DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SIMÕES VINHAS - 

OAB:23.835 SP, GUSTAVO BARBOSA VINHAS - OAB:255.427 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Com as informações, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087614 Nr: 5011-45.2016.811.0041

 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: JMBDS, SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - 

OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

753,09 (setecentos e cinquenta e tres reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 376,24 

(trezentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 18884 Nr: 1674-78.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Castanho da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING FOMENTO 
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COMERCIAL LTDA,, JOSÉ GUY VILELA DE AZEVEDO FILHO, CELSON 

LUIZ DUARTE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimação da exequente acerca do resultado 

negativo da penhora on-line, conforme despacho: " (...) Em caso negativo, 

intime-se o credor para se manifestar, no prazo de cinco dias (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 77159 Nr: 3420-73.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA MARIA NEIVA, MARIA AUXILIADORA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 149090 Nr: 3839-88.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA 

HOSPITAL SANTA CRUZ, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, EVERLY 

RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOMES BRITO - 

OAB:12189/BA, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT, 

MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 

7547

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 285625 Nr: 7845-36.2007.811.0041

 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: MARTA ADRIANA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMI JOSEPH MEKDISSI YOUSSEF, SAMIA 

GATTAS MEKDISSI YOUSSEF, CLEIDE IMÓVEIS, SALIM KAMEL 

ABOURAHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT, JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, 

OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229, WILMARA 

APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/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.: 303265 Nr: 14691-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO CAETANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODIVALTER ESCOCARD DE SOUZA, MARIA 

JOSE N. ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:9430/MT

 Impulsiono o feito para intimação da exequente acerca do resultado 

negativo da penhora on-line, conforme despacho: " (...) Em caso negativo, 

intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de cinco dias (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325398 Nr: 25522-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RAIMUNDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 362202 Nr: 31939-14.2008.811.0041

 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: PEDRO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378338 Nr: 14512-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECIANE FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

686,02 (seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 309,17 

(trezentos e nove reais e dezessete centavos), para fins da guia de taxa 

e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 
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guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382447 Nr: 17794-16.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764781 Nr: 17441-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819463 Nr: 25736-60.2013.811.0041

 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 17.495,54 (dezessete mil quatrocentos e 

noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença., sendo que para a parte 

requerente o valor de R$ 4.414,66 (quatro mil quatrocentos e quatorze 

reais e sessenta e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 4.333,11 (quatro mil trezentos e trinta e tres reais e onze centavos), 

para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de R$ 4.414,66 

(quatro mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 4.333,11 (quatro mil trezentos e 

trinta e tres reais e onze centavos). Ficam cientificados de que poderão 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830251 Nr: 35965-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, LOTUFO 

ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

341,20 (trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 170,60 (cento e setenta reais e sessenta centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 170,60 (cento e setenta reais e 

sessenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 919091 Nr: 42817-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIO LEITE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,16 (quinhentos e quarenta e tres reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 166,31 (cento 

e sessenta e um reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044600 Nr: 43714-79.2015.811.0041

 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: ASSIS RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIERIA DE ALMEIDA - 

OAB:16.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

702,38 (setecentos e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 325,53 

(trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e tres centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1105757 Nr: 12866-75.2016.811.0041

 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: VIDNEZA VIANA JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

747,92 (setecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

371,07 (trezentos e setenta e um reais e sete centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167706 Nr: 39112-11.2016.811.0041

 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: VANDERLEI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

514,80 (quinhentos e quatorze reais e oitenta e centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,95 (cento 

e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 199028 Nr: 17116-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDIN EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK CENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/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, 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 211158 Nr: 21714-37.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDIANA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 223006 Nr: 30830-67.2005.811.0041

 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: ADILES JOSEFINA FERNANDES SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA MARIA BARBOSA, COAUT - 

COOPERATIVA CONDOMINIAL AUTÔNOMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANDREIA FELIX DA SILVA - OAB:13039, RODRIGO 

DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Impulsiono o feito para intimação do exequente nos termos do despacho 

de fls. 250 -verso: "(...) Após, intime-se o exequente para se manifestar, 

no prazo de cinco dias "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 364147 Nr: 2037-79.2009.811.0041

 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: CLAUDIO ROBERTO NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 406099 Nr: 37454-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD E AM FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL FACTORING & FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, GIOVANA CASELI COMARELA, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/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, 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 412758 Nr: 2051-29.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA GASPAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove 

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 430226 Nr: 11081-88.2010.811.0041

 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: JOSE MAXIMO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE SILVEIRA, SONIA RODRIGUES DA 

SILVA, AUGUSTO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PÚBLICA 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712246 Nr: 5329-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPIFANIO MELLADO ALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E BELLO RODRIGUES E CIA LTDA, 

HERMELINDO JOSÉ BELLO, MARIA PERCILIANA DE MORAIS BELLO, 

CELSO FIGUEIREDO RODRIGUES, ERMELINIA BELLO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os endereços localizados na pesquisa INFOJUD já foram 

diligenciados anteriormente. Assim, impulsiono os autos nos termos do 

despacho de fl. 91: "(...)caso contrário, deverá o exequente manifestar em 

5 (cinco) dias, requerendo o que for de direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712418 Nr: 6003-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI JOSÉ POZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVES VEDANA - 

OAB:11221-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6525 MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11.449/MT

 Antes de analisar as questões levantadas na impugnação ao 

cumprimento de sentença, intime-se a exequente, Agrenco do Brasil, para 

indicar armazém que aceite receber a soja que está sob os cuidados do 

executado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 766040 Nr: 18782-32.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BRANDÃO DE GOIS

 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:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

726,57 (setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

349,72(trezentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804375 Nr: 10841-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OTTO SAMPAIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/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, 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 
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deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815315 Nr: 21767-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELINDA OLIVEIRA LUCIALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃES E ALIMENTOS CONGELADOS MT LTDA 

ME, C.B.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES CONGELADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI GUIMARAES DE JESUS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825802 Nr: 31776-58.2013.811.0041

 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: LBRDSFC, DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS, 

CLAUDIA PILAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING PANTANAL, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:9.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Tendo em vista que na publicação anterior não constaram os dados dos 

patronos do Requerido Shopping Pantanal, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida Pantanal Shopping, para, no prazo de 5 dias, 

comprovar o pagamento do acordo celebrado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826181 Nr: 32129-98.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA FERNANDA ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES MIRANDA - 

OAB:MT 15123, EDUARDO ROSS - OAB:8.773, VALTER YOSHINOBU 

YAMAGUCHI - OAB:11.497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono 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.: 835077 Nr: 40284-90.2013.811.0041

 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: BOSCHILA E KLEIN TERCEIRIZAÇÃO LTDA, IVOMAR 

ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICABO TELEVISÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS CASTRO MARELLA 

ANDRÉ - OAB:217.972

 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.: 860132 Nr: 1845-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACELLI SOCORRO PIO, LEANDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA DE MELO 

WALDIR - OAB:15587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para:1)Condenar a ré a indenizar os autores pelos prejuízos de ordem 

moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação.2)Condenar a ré a indenizar os autores 

pelos prejuízos de ordem material, com as despesas do aluguel de outro 

imóvel, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

vencimento de cada aluguel, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação, considerando o termo inicial: maio de 2013 e termo 

final a entrega das chaves, a ser comprovada em fase de liquidação de 

sentença. O valor do aluguel será o correspondente aos documentos de 

fls. 91/95. Como a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe 

o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após 

arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-seCuiabá, 24 de 

janeiro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868641 Nr: 8467-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMG, LUIS CUSTODIO GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARGUS RIGON WESKA - 

OAB:7530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.019,62 (um mil e dezenove reais e sessenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 509,81 (quinhentos e nove reais e oitenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 509,81 (quinhentos e 

nove reais e oitenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871356 Nr: 10551-45.2014.811.0041

 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: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DE SOUZA AMARAL DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 
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OAB:17.607 OAB/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS ALESSANDRA DE 

MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificar sentença.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.68/70, mantendo intacta a sentença de fls. 66/67.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874213 Nr: 12815-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO BATISTA DE OLIVEIRA, LUCIVANDA 

GOMES ARAUJO DE OLIVEIRA, OZIAS RAMOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANETE FATIMA DO 

AMARAL - OAB:OAB/MT 11.752, JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 17.268

 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952076 Nr: 971-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DA SILVA 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:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952150 Nr: 1039-04.2015.811.0041

 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: IOLANDA DE ARAÚJO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

539,84 (quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

162,99 (cento e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021681 Nr: 32777-10.2015.811.0041

 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: MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA - 

OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

733,17 (setecentos e trinta e tres reais e dezessete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 356,32 

(trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1026688 Nr: 35164-95.2015.811.0041

 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: WEGITON CORDEIRO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

529,46 (quinhentos e vine e nove reais e quarenta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 152,61 (cento 

e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1047210 Nr: 45012-09.2015.811.0041

 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: ROMARIO ROCHA 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

730,23 (setecentos e trinta reais e vinte e tres centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 353,38 

(trezentos e cinquenta e tres reais e trinta e oito centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1057793 Nr: 49938-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI MARTINS DO ESPIRITO SANTO

 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 MASCARENHA 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.344,50 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 672,25 (seiscentos e setenta e 

dois reais e vinte e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 672,25 (seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062871 Nr: 52298-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUINTINO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, RENAN 

FELIPE BRAGA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - 

OAB:13.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimação da exequente, conforme despacho: " (...) 

Se frutífera, intime-se o Exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de cinco dias. No mais, intime-se a 

exequente para juntar aos autos a matrícula atualizada dos imóveis que 

pretende a penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.(...) ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 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, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que na intimação anterior não constou o patrono da requerente, 

conforme solicitado às fl. 120. Assim, impulsiono o feito para nova 

publicação:" 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1093174 Nr: 7563-80.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos e tres reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113804 Nr: 16266-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSDS, ARLINDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

518,26 (quinhentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 141,41 (cento 

e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1142341 Nr: 28446-48.2016.811.0041

 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: RENAN PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, 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 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162644 Nr: 37022-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

514,91 (quinhentos e quatorze reais e noventa e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,06 (cento 

e trinta e oito reais e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1204904 Nr: 6437-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 13883 Nr: 2544-94.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO 3 K LTDA - ME, CÍCERO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

 Procedo à intimação da parte exequente conforme despacho de fl.203; 

"(...)Em caso negativo, intime-se a parte credora para se manisfestar , no 

prazo de cinco dias(...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 15084 Nr: 6431-47.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DOLY ELIZEU ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente conforme despacho de fl.138; 

"(...)Em caso negativo, intime-se a parte credora para se manisfestar , no 

prazo de cinco dias(...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 57746 Nr: 13378-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvina Candida P. da Cruz Taques, Carlos 

Alberto Ribeiro Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que na publicação do impulsionamento de fl. 150 não constaram 

os patronos do exequente, conforme solicitado às fl. 147. Em vista disso, 

impulsiono os autos à nova publicação: " Certifico que decorreu o prazo 

de suspensão, sem manifestação da parte exequente. Diante disso, 

impulsiono os autos a fim de intimá-la para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 13299-36.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALSER MATHEUS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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intimar a parte autora para, no prazo 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 191962 Nr: 4531-53.2005.811.0041

 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: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ EULALIO TEIXEIRA, MARIA 

DO SOCORRO CARVALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL.

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 206209 Nr: 18978-46.2005.811.0041

 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: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/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.: 221277 Nr: 29379-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FABRICIA ROSA 

BARROS - OAB:21037/O, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228/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, 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 234062 Nr: 3299-69.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "ECL-E, RPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JUÇARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - OAB:4044/MT

 Impulsiono o feito para intimação do exequente nos termos do despacho 

de fls. 347-verso: "Por outro lado, restando a busca pelo Bacenjud 

negativa ou parcial ao valor do débito, defiro também a pesquisa no 

Sistema RENAJUD acerca de veículo em nome do Executado. Se frutífera, 

intime-se o credor para informar o seu interesse na relação encontrada, 

ou se negativa, também deverá se manifestar, no prazo de cinco dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 259023 Nr: 20940-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLENE VILARINHO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ADRIANO BOCALAN - 

OAB:, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK ALVES 

COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, MAYNA 

DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 Procedo à intimação da executada para indicar bens passíveis de 

penhora, conforme despacho: " (...)Se infrutífera a penhora on-line 

intime-se as parte executadas nos termos do art. 829, §3º do NCPC para 

indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333138 Nr: 3923-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 

9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente conforme despacho de fl.138; 

"(...)Em caso negativo, intime-se a parte credora para se manisfestar , no 

prazo de cinco dias(...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 338153 Nr: 8895-63.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIK LUANA ANDRADE DA SILVA, CLARELIS 

NATÁLIA DE ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280-B, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:25.683, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT

 Proceda-se a abertura de novo volume(.......) Com essas considerações 

defiro a prova emprestada postulada pelas autoras, solicite-se ao juízo da 

1ª Vara Cível da Comarca de Tangará as Serra – MT as provas 

produzidas na Ação de Indenização Código 53648.No mais, expeça-se o 

ofício determinando à fl. 647 à Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT 

aguarda-se resposta do oficio.Após, com as respostas dos ofícios 

volte-me os autos conclusos para deliberações.Expeça-se o 

necessário.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349529 Nr: 19877-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354612 Nr: 25005-40.2008.811.0041

 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: CLAUDEMIR NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CAHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

660,79 (seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 283,94 

(duzentos e oitenta e tres reais e noventa e quatro centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 361068 Nr: 30949-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DUARTE MONTEIRO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CORBELINO BOJIKIAN - 

OAB:1022/MT, JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - OAB:4605/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte executada. 

Diante disso, impulsiono os autos para intimar o credor a manisfestar-se 

no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370085 Nr: 6574-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOACY ARRUDA MARTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JUNIOR - OAB:7.585/MT, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 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.: 370503 Nr: 7038-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CENI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL MATO GROSSO POPULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 379531 Nr: 15317-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultraferro Comécio Importação e Exportação Ferro e 

Aço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO CRESTINO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709, RAFAEL CARLOS DE MORAIS - OAB:11255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB., HELLENY ARAUJO 

DOS SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-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.: 384298 Nr: 19836-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT ITO & CIA LTDA - LAMBARI NÁUTICA & ACADEMIA 

DE TIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDRIANO VILELA DA COSTA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimação do exequente nos termos do despacho 

de fls. 110: "Defiro a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de bens em 

nome do executado, conforme pedido à fl. 108. E, em caso negativo, 

intime-se o credor para se manifestar, no prazo de cinco dias.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 398555 Nr: 31836-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GILBERTO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/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) 
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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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 420798 Nr: 6515-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLENIUM COMUNICAÇAO VISUAL LTDA EPP, 

SBF CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 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 

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.: 449346 Nr: 22369-33.2010.811.0041

 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: POLIMAN - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA NOVA MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, 

MUNDO DOS COLCHOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO FONSATTI - 

OAB:18678/PR, TALES ANDRE FRANZIN - OAB:38704/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 462342 Nr: 30970-28.2010.811.0041

 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: ALUIZIO COSTA METRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/PE 808-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

611,51 (seiscentos e onze reais e cinquenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 234,66 

(duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 722233 Nr: 17766-77.2011.811.0041

 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: JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES, CID IMÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSOS CLINICA DISTRIBUIDORA DE PLANOS 

ODONTOLOGICOS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 736653 Nr: 33092-77.2011.811.0041

 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: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALEXANDRE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 744136 Nr: 41154-09.2011.811.0041

 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: OLINDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/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.: 747396 Nr: 44646-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MACEDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADES INTEGRADAS DE CUIABÁ - FIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA SOUZA DE MORAES - 

OAB:14.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte executada. 

Diante disso, impulsiono os autos para intimar o credor a manisfestar-se 

no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 751448 Nr: 3201-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DOMINGOS OZORIO NUNES SIFUENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEVAIR FERREIRA ROSA, IRACEMA ISABEL 

DO VAZ ROSA, PAULO LEMES, MARGARIDA APARECIDA SILVA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARIDA A. SILVA LEMES 

- OAB:OAB/MT 12.735, WILSON PEDROSA DE REZENDE - OAB:OAB 

2.924, WILSON PEDROSA DE REZENDE - OAB:OAB/MT 2.924

 Procedo à intimação da parte exequente conforme despacho de fl.203; 

"(...)E, em caso negativo, intime-se o credor para se manifestar, no prazo 

de cinco dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas, até nova 

manifestação(...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756587 Nr: 8706-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTE LTDA E PORTO SECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMBANA TRANSPORTES E LOGISTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:/MT 7.302-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte executada. 

Diante disso, impulsiono os autos para intimar o credor a manisfestar-se 

no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768219 Nr: 21100-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGR AGRICULTURA DE PRECISAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO 

TRABALHO S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GOMES DE FREITAS - 

OAB:18613/M T, GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:7.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O

 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 

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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 795060 Nr: 1387-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GARCIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

744,02 (setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 367,17 

(trezentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798661 Nr: 5054-84.2013.811.0041

 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: KBR, ROSENILDA BRITO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO S. RIBEIRO - 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 801468 Nr: 7900-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON TRINDADE DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBEV COMPANHIA DE BEBIDAS DAS 

AMÉRICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.366,20 (cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 2.683,10 (dois mil seiscentos e oitenta e tres 

reais e dez centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 2.683,10 

(dois mil seiscentos e oitenta e tres reais e vinte centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804058 Nr: 10517-07.2013.811.0041

 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: FABIO DA CUNHA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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.: 806929 Nr: 13409-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO NUNES LIMA, ODILEUSA TOMAZ LIMA

 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

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

736,63 (setecentos e trinta e seis reais e sessenta e tres centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

359,78 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824706 Nr: 30751-10.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON VIEIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS 

- OAB:16.461 - OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 834872 Nr: 40146-26.2013.811.0041

 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: UADNER FERNANDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE LIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA C. MARQUES - OAB:9995/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.: 857634 Nr: 59865-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DEUSDETE GOMES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE CARVALHO PERRI - 

OAB:18.217, MARISA N. C. PERRI - OAB:9843-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 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 

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.: 864801 Nr: 5469-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873054 Nr: 11856-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BINGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170/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 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.: 901507 Nr: 30964-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSINEY R. DE ARRUDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JÚLIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN - 

OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELA TOBIAS 

DAMASCENO E SILVA - OAB:17022

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917396 Nr: 41667-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA V, ALIBERTINO 

ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE BENEDITA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINIRA CORRÊA DE 

FRANÇA - OAB:13.859/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 93/97) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 
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houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926211 Nr: 47231-29.2014.811.0041

 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: RODOLFO CAETANO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT 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:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

731,87 (setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 355,02 

(trezentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936621 Nr: 52897-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON GOMES DA COSTA

 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

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

708,06 (setecentos e oito reais e seis centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 331,21 (trezentos e trinta e um 

reais e vinte e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027710 Nr: 35665-49.2015.811.0041

 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: ANDREZA MENDES DE SOUSA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

529,46 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

152,61 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035826 Nr: 39509-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO MOURA NUNES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

528,98 (quinhentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 152,13 (cento 

e cinquenta e dois reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073479 Nr: 56859-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 

ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDENIR AMADEU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN MINTZ - 

OAB:136.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente conforme despacho de fl.78; 

"(...)Em caso negativo, intime-se a parte credora para se manisfestar , no 

prazo de cinco dias(...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106291 Nr: 13067-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CARLOS PAVAN, EDILZA ROSSETTI DOS 

PASSOS, MARINETE FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA FERREIRA, THIAGO PAULO DA 

PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SILVEIRA PEDROSO 

MENEGHINI - OAB:16979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106853 Nr: 13331-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIETE MOURA RAMOS

 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:OAB/MS 5.871

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

519,16 (quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,31 (cento 

e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114308 Nr: 16421-03.2016.811.0041

 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: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121869 Nr: 19603-94.2016.811.0041

 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: JONNHIER PINHEIRO FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

516,89 (quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,04 (cento 

e quarenta reais e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131689 Nr: 23737-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON DE ALENCAR ARMANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

516,23 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e tres centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 139,38 (cento 

e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159494 Nr: 35729-25.2016.811.0041

 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 AUGUSTO DE LIMA

 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

 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170211 Nr: 40260-57.2016.811.0041

 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: JOHNSON AURELIO SANTOS MORAIS

 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

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1172792 Nr: 41201-07.2016.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO TELES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

514,57 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,72 (cento 

e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037982-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11442419, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 16.412,86. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Mundo Festa Comércio de Balas e Doces 

Ltda. em desfavor de LL. Indústria e Comércio Ltda. – ME e Outro, 

afirmando que consta um título protestado em seu nome, o qual foi pago na 

data limite informada na notificação do cartório, e não obteve êxito na 

baixa da restrição junto aos réus. Assim requer a concessão de tutela de 

urgência para que seja determinada a exclusão do protesto, sob pena de 

multa. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com 

base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 11186598, que mostra que o título n. 22194, em nome do autor, consta 

protestado; no mesmo documento o autor colacionou comprovante de 

pagamento do débito, o qual foi realizado, inclusive, na data limite 

informada na carta de intimação do cartório, ou seja, 27/11/2017, restando 

comprovado, a princípio, o pagamento da dívida. Sobre esse requisito, 

Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o 

magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição 

meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se 

sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos 

fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Assim, é notório o perigo 

de dano, vez que o protesto do nome do Autor implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar ao 4º Serviço Notarial desta capital que 

suspenda os efeitos do protesto do título n. 22194, emitido em nome do 

autor. Expeça-se ofício para o devido cumprimento. Designo o dia 

10/04/2018, 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 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036582-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Revisional de Consumo de Água c/c Declaratória 

de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Júnior Rodrigues da Silva em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do serviço de fornecimento 

de água prestado pela requerida, e que recebeu cobrança com 

vencimento em 13/11/2017, no valor de R$ 3.085,40, o que não condiz 

com sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a restabelecer o fornecimento de água na residência do 

autor e se abster de inserir o nome dele nos 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] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 11311529, que a ré emitiu faturas em 

2017 nos valores de R$ 238,86, R$ 246,68, etc., mas efetuou cobrança no 

mês 11/2017, no valor de R$ 3.085,40 (ID 10965005), ou seja, percebe-se 

a existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 
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prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana do 

autor. 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 o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de 

água na residência do autor, no prazo de 24 horas, e se abstenha de 

negativar o nome dele junto aos órgão de proteção ao crédito, acerca do 

débito aqui discutido, 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 10/04/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se, se necessário, pelo plantão, servindo a cópia 

dessa decisão como mandado. Cuiabá, 26 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021358-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0011655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU AMOROSO LIMA FILHO (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por UNIAO AVICOLA 

AGROINDUSTRIAL LTDA , em desfavor de ALCEU AMOROSO LIMA FILHO 

e SERASA S.A., afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito 

existente junto ao Requerido, entretanto, assevera que desconhece a 

dívida cobrada, sendo totalmente indevida. Diz que em decorrência da 

negativação de seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho 

patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado. Requer 

o deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido de antecipação da 

tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos 

no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código 

de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática 

narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos 

autos, principalmente por meio do documento de ID 8794831, que mostra a 

negativação do nome da Autora nos bancos de dados do SPC/SERASA, 

além da alegação de que desconhece a dívida. Sobre esse requisito, 

Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o 

magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição 

meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se 

sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos 

fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome da Autora nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 3.336,82. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da Autora dos 

seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. Designo o dia 10/04/2018, 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 (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). Cumpra-se. Cuiabá, 26 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013487-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Processo n. 1013487-21.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais 

promovida por Fabiano Rodrigues Ramos m desfavor de Telefônica Brasil 

S/A (Vivo), onde houve pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora (Id. 10465907). Assim, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038459-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GAVIOLI (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038459-55.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Jaime de 

Oliveira em desfavor de Marcelo Gavioli. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos a cópia 

dos documentos pessoais e o extrato do SERASA onde consta a 

inscrição do débito discutido nos autos, bem como acostar as cópias de 

seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001097-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO GUILHERME CONTIN DALLEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001097-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Morais ajuizada por Tassio Guilherme Contin Dallek em desfavor de 

MRV Engenharia e Participações S/A. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 

de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038295-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTRAL ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038295-90.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Astral Assessoria Empresarial e 

Cobrança em desfavor de SM Construtora Ltda.. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como acostar a cópia de seu contrato social, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 

de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038405-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J G MELHORAMENTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038405-89.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por José da Rosa em desfavor de J. 

G. Melhoramentos Prestadora de Serviço Ltda. – ME. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como acostar a cópia de seus documentos pessoais e do 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038428-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIRSON DE OLIVEIRA RIBEIRO (RÉU)

MARCEL THIAGO DAMASCENO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038428-35.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por GEAP Autogestão em Saúde 

em desfavor de Joadirson de Oliveira Ribeiro e Marcel Thiago Damascena 

Ribeiro. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029673-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO GALDINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029673-22.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Acolho a emenda inicial apresentada. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por FRANSCILENE FRELIK DE 

SOUZA, genitora/representante legal dos menores HUELITON FRELIK DA 

SILVA, HENRIQUE AUGUSTO FRELIK DA SILVA e HUOCHITOM FRELIK DA 

SILVA, neste ato representados por HORTENCIO GALDINO DA SILVA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 25/04/2018, às 08:30horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (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. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038499-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038499-37.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Indenização ajuizada por Tokio Marine 

Seguradora S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de 

conciliação para o dia 10/04/2018, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Dispõe o art. 319, II e 246, 

IV, § 1º, ambos do Código de Processo Civil: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (...) II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (...) Art. 246. A 

citação será feita: (...) V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 

1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter o cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Assim, analisando detidamente a inicial, verifica-se a ausência 

do endereço eletrônico da parte requerida, devendo o autor adequá-la às 

normas em vigor no prazo 15 (quinze) dias. Intime-se e cite-se via e-mail a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

24 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003574 Nr: 24958-22.2015.811.0041

 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: NELMA CRISTINA LIMA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 40, por Oficial de Justiça, observada as 

formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 10/04/2018, às09:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, 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
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 Cod. Proc.: 969974 Nr: 9330-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ILIA ANUFRIEV

 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:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 83/84 requerendo o que 

entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959350 Nr: 4511-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DE JESUS

 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

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de fls. 96, para fins de 

desentranhamento dos documentos, mediante a juntada de cópia nos 

autos, após remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971673 Nr: 10029-81.2015.811.0041

 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: JORGE MANOEL FERNANDES TAVARES

 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: Drª. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 46 requerendo o que entender 

de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1057474 Nr: 49775-53.2015.811.0041

 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: LUAN RODRIGO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO WILSON ROMEIRO 

MARTINS - OAB:22.715/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de fls. 32, para fins de 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante a 

juntada de cópia nos autos, após remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1112832 Nr: 15868-53.2016.811.0041

 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: CLEITON PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Cleiton Pereira Lima em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT- S/A.

A parte autora manifestou às fls. 105 pela desistência da ação.

Devidamente intimada conforme fls. 107, a parte requerida deixou decorrer 

o prazo sem apresentar manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957137 Nr: 3625-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Considerando o contido em fls. 98, determino que se intime a parte 

requerida para manifestar quanto ao interesse na realização da audiência 

de conciliação.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Outrossim, proceda sra Gestora a atualização cadastral do autor no 

sistema Apolo, conforme dados fornecidos às fls. 98.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958364 Nr: 4141-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 
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informações de fls. 93, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965306 Nr: 7095-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ, IUNI EDUCACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S/A, IREVALDO 

GUTIERRES GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759, HUGO TUBONE YAMASHITA - OAB:OAB/SP 

300.097, IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ - OAB:75142/SP, LUIS 

FERNANDO GUERRERO - OAB:237358/SP, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT, 

LUIS FERNANDO GUERRERO - OAB:237358/SP

 Vistos, etc.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Iuni 

Educacional Ltda requerendo a revisão da sentença que alega apresentar 

contradição e erro material.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC.CONHECO e ACOLHO parcialmente os 

Embargos a fim de retificar o erro material existente a fim de que onde se 

lê:De outro lado, compulsando o contrato de compra e venda e o termo de 

fechamento, não se constata a pertinência do valor cobrado, não tendo o 

reconvindo esclarecer como atingiu o valor e o seu direito de recebê-lo, 

ainda mais quando o saldo de endividamento já foi abatido do saldo de 

créditos a serem recebidos, verbis: Leia-se:De outro lado, compulsando o 

contrato de compra e venda e o termo de fechamento, não se constata a 

pertinência do valor cobrado, não tendo o reconvinte esclarecer como 

atingiu o valor e o seu direito de recebê-lo, ainda mais quando o saldo de 

endividamento já foi abatido do saldo de créditos a serem recebidos, 

verbis:.(...)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, ante a inexistência de 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos tão somente no que tange ao erro material e 

nos demais termos mantenho a sentença de fls.506/509.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981461 Nr: 14777-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS, 

JAQUELINE GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FABIO DA SILVA, HEBER ROGERIO 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Luiz José Ferreira - OAB/MT 

8.212 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para prestação de contas dos 

anos de 2011 a 2013 ajuizada por Condomínio Residencial Bosque dos 

Ipês em desfavor de Jean Fábio da Silva.

As partes formularam acordo conforme fls. 164/165, requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção do processo após o 

cumprimento do acordo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado conforme fls. 164/165, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio.

Os autos ficarão suspensos até junho de 2018, ocasião em que as partes 

deverão ser intimadas para comprovar o seu cumprimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

decisão.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983258 Nr: 15502-48.2015.811.0041

 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: WELINTON DE CAMPOS MANOEL

 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

 Vistos, etc.

Considerando a juntada do laudo pericial às fls. 91/98 e tendo em vista o 

comprovante de depósito às fls. 88/90, expeça-se o competente alvará da 

quantia depositada em favor do Perito.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002687 Nr: 24544-24.2015.811.0041

 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: ANDRE PEREIRA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 164 requerendo o que entender 

de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008608 Nr: 26973-61.2015.811.0041

 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: KMF, CLAUDECIR FILLIPINI

 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:8.506-A/MT

 Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Outrossim, no que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se 

que este praticou atos no que diz respeito à análise dos autos, 

comunicando o não comparecimento da parte na data e local designado. 
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Logo, independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional 

deve ser remunerado na proporção das atividades praticadas.Portanto, 

determino que os honorários do perito correspondam à proporção de 30% 

(trinta por cento) cuja despesa será paga pelo autor, no caso beneficiário 

da Justiça Gratuita, razão pela qual o pagamento será feito pelo Estado de 

Mato Grosso.Ainda, determino que se expeça o competente alvará da 

quantia depositada – fls. 253/254, referente aos honorários periciais em 

favor da requerida, considerando que, esta efetuou o depósito para o 

pagamento da perícia que não se realizou, devido a desitência da ação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274908 Nr: 29397-08.2017.811.0041

 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: REGINALDO PEREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Revisional Contratual com Consignação em 

Pagamento c/c Danos Morais ajuizada por Reginaldo Pereira da Silva 

Souza em face de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço com 

pedido de Tutela de Urgência.O processo foi distribuído em plantão 

judiciário, tendo sido proferida decisão que determinou o deferimento 

parcial da tutela de urgência, conforme fls. 67/68.Cumpra-se conforme 

decisão anteriormente proferida.Designo audiência de conciliação para o 

dia 10/04/2018, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada.O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (...).Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça 

Plantonista.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 700032 Nr: 34656-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TERESINHA FREDERICO, 

OLGA WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021/MT, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - 

OAB:16.318/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958353 Nr: 4135-27.2015.811.0041

 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: HELLEN FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E 

CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, 

RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - OAB:352650/SP

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação Declaratória e 

de Reparação por Danos Morais C/C Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Hellen Ferreira de Almeida em face de ICEC – Instituto 

Cuiabano de Ensino e Cultura.Condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da 

causa, cuja execução torno suspensa em razão dos benefícios da justiça 

gratuita concedida.Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e necessárias anotações.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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959237 Nr: 4487-82.2015.811.0041

 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: EDITE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 167, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965126 Nr: 6981-17.2015.811.0041

 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: MARY LUCIA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela 

Específica proposta por Mary Lúcia de Souza Ferreira em desfavor de 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – Rede Cemat, para declarar a 

inexistência do débito de R$ 745,48 (setecentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), imputado a autora e determinar que a fatura de 

janeiro/2015 seja reemitida excluindo-se este valor.Confirmo a liminar de fl. 

25/27.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o 

interesse na execução da sentença.P. R. I. C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970423 Nr: 9497-10.2015.811.0041

 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: FORTUNATO DE ARRUDA

 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, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 111, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980737 Nr: 14438-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÉLITON SANTANA DE MELO

 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

 Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Outrossim, no que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se 

que este praticou atos no que diz respeito à análise dos autos, 

comunicando o não comparecimento da parte na data e local designado. 

Logo, independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional 

deve ser remunerado na proporção das atividades praticadas.Portanto, 

determino que os honorários do perito correspondam à proporção de 30% 

(trinta por cento) cuja despesa será paga pelo autor, no caso beneficiário 

da Justiça Gratuita, razão pela qual o pagamento será feito pelo Estado de 

Mato Grosso.Ainda, determino que se expeça o competente alvará da 

quantia depositada – fls. 79/81 referente aos honorários periciais em favor 

da requerida, considerando que, esta efetuou o depósito para o 

pagamento da perícia que não se realizou, devido a desitência da ação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 983805 Nr: 15754-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO APARECIDO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADSON SOUZA CARVALHO - 

OAB:20.044/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB:9.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

26/02/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 989154 Nr: 18154-38.2015.811.0041

 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: CRISTIANE GAUNA TEIXEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO HOME CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Antônio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB/MT 6.576 - OAB:

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994702 Nr: 20885-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICÁCIO CLEMENTE - OAB:OAB/MT 18.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

dar andamento ao processo, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997682 Nr: 22513-31.2015.811.0041

 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: BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS, ALZENIR RIBEIRO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, QUANTICA ENGENHARIA LTDA, FAIRFAX 

BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977 OAB/SP, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:16.943-A,  MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951-OAB/SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

PAULO ROBERTO OLIVEIRA E SILVA - OAB:496/TO, TALYANNA B. 

LEOBAS DE F. ANTUNES - OAB:2144/TO

 JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil em relação às 

empresas Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A e Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A – CEMAT.No que tange à ilegitimidade passiva da 

requerida Quantica Engenharia Ltda para figurar no polo passivo da lide, 

tenho que a aferição efetiva e real das chamadas condições da ação 

implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da 

relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de 

consequência, julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que 

a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado por 

prejuízos decorrentes do falecimento de seu filho enquanto trabalhava, 

funcionário da empresa Quântica Engenharia Ltda, imputando a ré fatos 

que entende como ilegais, havendo uma relação que autoriza o seu 

chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo.Assim REJEITO a 

preliminar.No mais, as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 
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haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

existência de conduta ilícita perpetrada pela requerida, a existência de 

danos morais e materiais e o nexo causal entre a conduta da requerida e 

os danos ocasionados e sua extensão. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007708 Nr: 26667-92.2015.811.0041

 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: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

 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: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 112, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1091309 Nr: 6716-78.2016.811.0041

 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: COSTA BRASIL REP. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS 

LTDA, CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLOR VISÃO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Cláudio da Silva Cardoso 

- OAB/SP 175.878 - OAB:

 REJEITO os embargos de fls. 1326/1329, e mantenho integralmente a 

decisão 1323/1325.Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 14/08/2018 às15:00 horas, 

para o depoimento pessoal da parte autora e do requerido, além da oitiva 

de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente 

de prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Quanto a necessidade de 

outras provas, observada a sua pertinência, estas poderão ser 

designadas após realizada audiência de instrução.Expeça-se o 

necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113530 Nr: 16144-84.2016.811.0041

 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: FRANCISCO SILVA 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para a parte 

autora para dar andamento ao processo, requerendo o que entender de 

direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128406 Nr: 22349-32.2016.811.0041

 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: GEEAN ALVES DA SILVA

 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:8184-A

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136701 Nr: 25938-32.2016.811.0041

 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: EDSON ROBERTO MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMENSÃO SECOS E MOLHADOS LTDA - ME, 

IVANI MARCONDES CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a citação da parte requerida, via Oficial de Justiça, mediante as 

observâncias e advertências legais, com os benefícios do art. 212, §2º do 

CPC, ressaltando que se o Sr. Oficial de Justiça verificar os requisitos do 

art. 252 do CPC, deverá proceder a citação por hora certa.

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 10/04/2018, às 12:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

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.: 1274895 Nr: 29385-91.2017.811.0041

 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: BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E 

CARTOGRAFIA LTDA - ME

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 252 de 689



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NOETZOLD - 

OAB:206894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado na decisão de fls. 62 e redistribuam-se 

os autos para a 1ª Vara Cível desta Capital, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 740875 Nr: 37639-63.2011.811.0041

 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: TAIRONE CONDE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ 

JUNIOR - OAB:16.764, TAIRONE CONDE COSTA JÚNIOR - OAB:42.457 

SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos 

Morais ajuizada por Tairone Conde Costa em desfavor de Banco do Brasil 

S/A e condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que fixo em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º do CPC.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 955943 Nr: 3000-77.2015.811.0041

 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: WELTON JOHNY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 'Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

717,45 (setecentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

340,60 (trezentos e quarenta reais e sessenta centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956633 Nr: 3369-71.2015.811.0041

 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: JOÃO BATISTA NUNES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NUNES - 

OAB:19341/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.211,44 (um mil duzentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 605,72 (seiscentos e cinco reais e setenta e 

dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 605,72 

(seiscentos e cinco reais e setenta e dois centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962694 Nr: 5985-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUZA DE ANDRADE LIMONES, ELZO PEREIRA 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DO RÊGO 

MONTEIRO TAVARES PEREIRA - OAB:109.367, FERNANDA ALVES 

CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Mariuza de Andrade Limones e Elzo Pereira Sobrinho em face 

de Cab Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto.Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, cuja execução torno suspensa em razão dos beneficio das 

gratuidade concedida. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963398 Nr: 6207-84.2015.811.0041

 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: WALYSTHEN CLAYDERMAN VALADARES DE ALMEIDA

 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:

 Vistos, etc.

Considerando o contido na certidão de fls. 55 verifico que a parte 

requerida não efetuou o depósito dos honorários periciais arbitrado às fls. 

39/39vº.

 Assim, diante da inércia da requerida em efetuar o depósito dos 

honorários periciais, proceda a penhora on line no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) das contas bancárias da requerida Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais (CNPJ Nº 611.981.64/0001-60), determino que se efetive o 

bloqueio de contas da requerida por meio do sistema BACEN-JUD.

Com o resultado do bloqueio, determino que, se positivo, promova-se a 

transferência do valor bloqueado para a Conta de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expedindo-se ofício à Conta de 

Depósitos Judiciais solicitando a vinculação do numerário penhorado, 

consoante extratos acostados aos autos.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964186 Nr: 6614-90.2015.811.0041

 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: RENILDO TUMICHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 46, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Porto Esperidião/MT, para que seja intimada a 

parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965304 Nr: 7094-68.2015.811.0041

 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: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI, CLAUDIA 

MONAGATTI NOBRE MESTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IREVALDO GUSTIERRES 

GIMENEZ - OAB:5013-A, IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ - 

OAB:5013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, HUGO TUBONE YAMASHITA - OAB:OAB/SP 300.097, 

LUIS FERNANDO GUERRERO - OAB:237358/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por Claudia Monagatti Nobre 

Mesti em face de Iuni Educacional Ltda. para condenar a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 123.025,23 (cento e vinte e três mil, vinte e 

cinco reais e vinte e três centavos) referente valor adicional previsto na 

clausula 3.10 do Contrato de Compra e venda, acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir da citação e juros de 1% ao mês a partir da 

sentença. Não há que se falar em multa moratória uma vez que o autor 

reconheceu sua inércia em não ter requerido o pagamento 

anteriormente.Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE a Reconvenção ajuizada 

por Iuni Educacional Ltda. em face de Claudia Monagatti Nobre Mesti. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 86, § único do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967902 Nr: 8226-63.2015.811.0041

 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: CLEBER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de cinco dias, manifestarem-se sobre a complementação do 

laudo técnico pericial juntado aos autos.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967951 Nr: 8265-60.2015.811.0041

 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: NILO DE OLIVEIRA

 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:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida requerido nos termos do § 6º do art. 485 do 

CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969980 Nr: 9336-97.2015.811.0041

 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: CONCEIÇÃO FIRMO DE PAULA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, condenando a parte 

autora ao pagamento das eventuais custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ficando a execução suspensa face a gratuidade 

deferida nos presentes autos.Outrossim, no que pertine aos honorários do 

Sr. Perito, constata-se que este praticou atos no que diz respeito à analise 

dos autos, comunicando o não comparecimento da parte na data e local 

designado. Logo, independentemente de não ter realizada a perícia, o 

profissional deve ser remunerado na proporção das atividades 

praticadas.Portanto, determino que os honorários do perito correspondam 

à proporção de 30% (trinta por cento) cuja despesa será paga pelo autor, 

no caso beneficiário da Justiça Gratuita, razão pela qual o pagamento será 

feito pelo Estado de Mato Grosso.Ainda, determino que se expeça o 

competente alvará da quantia depositada – fls. 90/91, referente aos 

honorários periciais em favor da requerida, considerando que, esta 

efetuou o depósito para o pagamento da perícia que não se realizou, 

devido ao abandono da causa pelo autor.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972881 Nr: 10625-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO FARIA, 

MARIANTONIA SANTALUCIA DE FARIA, JOSÉ EDUARDO FARIA JÚNIOR, 

DANIELA MENDONÇA BRASIL, PAULO LEONARDO FARIA, UMBERTO 

HENRIQUE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente ajuizada por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico 
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em desfavor de José Eduardo Faria.

As partes formularam acordo conforme fls. 118/120, requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado conforme fls. 118/120, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme disposto em acordo.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978554 Nr: 13306-08.2015.811.0041

 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: EDMUNDO LUIZ DE OLIVEIRA ZOUNAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE LIMA 

CERQUIRA - OAB:19025, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Edmundo Luiz de Oliveira 

Zounar em face de Claro S/A, para afastar a incidência da multa contratual 

cobrada pela requerida, no valor de R$426,47 (quatrocentos e vinte e seis 

reais e quarenta e sete centavos).Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 85, § 8º do CPC, cuja execução torno suspensa em 

razão da gratuidade concedida.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980740 Nr: 14441-55.2015.811.0041

 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: RONILDO ALVES DE BARROS

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da petição de fls.143 requerendo o que entender 

de direito, sob pena de anuência ou concordância tácita.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 991867 Nr: 19388-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR SOUZA DE CARVALHO

 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

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993118 Nr: 19929-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 134 determino, que se intime pessoalmente 

a parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994369 Nr: 20750-92.2015.811.0041

 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: HAILTON RODRIGUES SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Hailton Rodrigues Santos Silva 

em desfavor de Claro Celular S/A., para:a)declarar a inexistência de débito 

no valor de R$887,15 (oitocentos e oitenta e sete reais e quinze 

centavos), objeto de discussão nos presentes autos;b)condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);c)Condenar a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. P. 

R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995676 Nr: 21306-94.2015.811.0041

 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: EDUARDO JOSE DE MACEDO FUNEZ

 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

 Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a 
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execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Outrossim, no que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se 

que este praticou atos no que diz respeito à análise dos autos, 

comunicando o não comparecimento da parte na data e local designado. 

Logo, independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional 

deve ser remunerado na proporção das atividades praticadas.Portanto, 

determino que os honorários do perito correspondam à proporção de 30% 

(trinta por cento) cuja despesa será paga pelo autor, no caso beneficiário 

da Justiça Gratuita, razão pela qual o pagamento será feito pelo Estado de 

Mato Grosso.Ainda, determino que se expeça o competente alvará da 

quantia depositada – fls. 111/114 referente aos honorários periciais em 

favor da requerida, considerando que, esta efetuou o depósito para o 

pagamento da perícia que não se realizou, devido a desitência da ação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999182 Nr: 23088-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARMELINDO GRACIOLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 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

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 92 determino, que se intime pessoalmente a 

parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no art. 

485, III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999577 Nr: 23267-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JISLAINE MARTINS LEITE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 160/161, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001250 Nr: 23966-61.2015.811.0041

 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: LGGS, ERICA PRISCILA GONÇALVES CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, LABORATÓRIO SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:16336, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO - OAB:7627-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Lucas Gabriel 

Gonçalves de Souza representada por Érica Priscila Gonçalves Cirino em 

desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e 

Laboratório Santa Rosa a fim de condenar, solidariamente, a requerida e a 

denunciada, ao pagamento de danos morais no valor de 20 salários 

mínimos, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data 

desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ). Condeno-as, solidariamente, ainda, com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. 

Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na 

execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e necessárias anotações.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.: 1002176 Nr: 24333-85.2015.811.0041

 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: JOKLEBER DO CARMO COSTA

 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

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004140 Nr: 25193-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PINHEIRO, ISAAC ALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 114, determino a intimação pessoal 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, 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.: 1032831 Nr: 38013-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOACIL ALMEIDA DE CAMPOS

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse 

no feito, uma vez que, por duas vezes a perícia médica foi remarcada e a 

parte requerente não compareceu.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062357 Nr: 52083-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO GUIA SOARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088655 Nr: 5549-26.2016.811.0041

 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: ROSANGELA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - OAB:139.387 

OAB/MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Rosangela da Silva Pinto em desfavor de Sansung Eletronica 

da Amazonia Ltda. e Kadri Comércio de Eletronicos Ltda.

As partes formularam acordo conforme fls. 90/91, requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado conforme fls. 164/165, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio.

Os autos ficarão suspensos até junho de 2018, ocasião em que as partes 

deverão ser intimadas para comprovar o seu cumprimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

decisão.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1109192 Nr: 14346-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIQUEL CLOVIS GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1139051 Nr: 27028-75.2016.811.0041

 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: CENTRAL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA E 

CELULAR, NEUZA MARIA MADEIROS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

ajuizada por Central Telecom Comércio de Telefonia e Celular em desfavor 

de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

As partes formularam acordo conforme fls. 117/118 requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado conforme fls. 117/118, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme disposto em acordo.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159584 Nr: 35769-07.2016.811.0041

 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: GIVALDO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

advogados, para no prazo comum, manifestarem sobre o laudo pericial, 

bem como os eventuais assistentes técnicos das partes. INTIMO, 

TAMBÉM, A PARTE REQUERIDA PARA EFETUAR O DEPÓSITO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA DECISÃO JUDICIAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1193029 Nr: 2375-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI PONTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ZAMBRIM MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 Vistos, etc.

Considerando a possibilidade de composição amigável a qualquer tempo e 

a manifestação da parte autora às fls. 45, designo audiência de 

conciliação para o dia 15/08/2018, às 16:30 horas.

 Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274631 Nr: 29242-05.2017.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA REGIS BORGES, RITAMARIS DE ARRUDA 

REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Ana Rita Regis 

Borges representada por Ritamaris de Arruda Regis em face de 

Universidade de Cuiabá – UNIC (IUNI Educacional Ltda.) com pedido de 

Tutela de Urgência.O processo foi distribuído em plantão judiciário, tendo 

sido proferida decisão que determinou o deferimento da tutela de urgência, 

conforme fls. 24/26.Cumpra-se conforme decisão anteriormente 

proferida.Designo audiência de conciliação para o dia 10/04/2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (..).Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274894 Nr: 29383-24.2017.811.0041

 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: ONOFRE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito de 

Água e Reparação de Danos ajuizada por Onofre Campos da Silva em 

face de Águas Cuiabá S/A com pedido de Tutela de Urgência.O processo 

foi distribuído em plantão judiciário, tendo sido proferida decisão que 

determinou o deferimento parcial da tutela de urgência, conforme fls. 

49/51.Cumpra-se conforme decisão anteriormente proferida.Designo 

audiência de conciliação para o dia 10/04/2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada.O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (..)Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275381 Nr: 82-95.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO VILANOVA ARTIGAS, 

INCORPORADORA PLAENGE EMPREENDIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação de Danos Morais ajuizada por Francisval Dias Mendes em face 

de Condomínio do Edifício Vilanova Artigas e Incorporadora Plaenge 

Empreendimentos Ltda. com pedido de Tutela de Urgência.O processo foi 

distribuído em plantão judiciário, tendo sido proferida decisão que 

determinou o deferimento da tutela de urgência, conforme fls. 

84/85.Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar 

o valor da causa, constando a quantia efetivamente pretendida, bem como 

para o autor realizar o recolhimento da diferença das custas/despesas 

processuais, sob pena de extinção do feito.Com a comprovação do 

recolhimento dos valores, cumpra-se conforme decisão proferida às fls. 

84/85.Designo audiência de conciliação para o dia 10/04/2018, às 11:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (...).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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 961046 Nr: 5246-46.2015.811.0041

 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: ELVIS LOPES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 86/89 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979247 Nr: 13694-08.2015.811.0041

 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: VALVIX VALENTIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 109/110 requerendo o que 

entender de direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 258 de 689



Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993555 Nr: 20202-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PABALLO SAVIO SILVA ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 142, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999186 Nr: 23092-76.2015.811.0041

 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: FRANCISCO SANTANA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 212 requerendo o que entender 

de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1007896 Nr: 26777-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZF COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB/MT 6.197 - OAB:, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANA KARINE DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:11.247/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerente para, em quinze dias, pague o valor indicado no 

desmonstrativo de credito, acrescido de custas, se houver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1035375 Nr: 39292-61.2015.811.0041

 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: JOSE RUI BARBOSA

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 122, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1041446 Nr: 42261-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO APOLLO TOWER, HENRIQUE 

JUEIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA FURIA VIANA, FRANCISCO 

PEREIRA VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Determino a expedição de novo mandado de citação, mediante 

as observâncias e advertências legais, sendo considerada válida a 

entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência, conforme art. 248, § 4º c/c 252, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil.Designo audiência de conciliação para 

o dia 10/04/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada.O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (...).Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse.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.: 1089478 Nr: 5981-45.2016.811.0041

 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: FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDWIGES BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 102, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 10/04/2018, às 09:00 horas.

Intimem-se as partes.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1150705 Nr: 32014-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS MONTES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por Condomínio Parque Chapada dos 

Montes em face de MRV Engenharia e Participações S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 14/08/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275131 Nr: 29579-91.2017.811.0041

 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: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício de 

ausência de assinatura às fls. 83, sob pena de desentranhamento dos 

documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se e votem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000969-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WYLLYAN LIMA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000969-62.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por Wyllyan Lima 

Santos em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., com pedido de tutela 

de urgência para que seja determinada a exibição da documentação 

referente às contas adquiridas pela parte autora. Aduz a parte autora, em 

síntese, adquiriu uma conta na TELEXFREE, todavia, não recebeu nenhum 

valor a título de bonificação. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Considerando a argumentação e os documentos apresentados, 

bem como a notificação do requerido, tendo este permanecido inerte, e por 

serem os documentos de interesse da parte autora, DEFIRO a o pedido de 

tutela provisória e determino que o requerido exiba nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, os todos os documentos solicitados pela autora 

referentes aos extratos das contas que o autor possuía. Intime-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, conforme art. 511, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de 

Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000433-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FERREIRA DE SOUSA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0009101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE TIMM KOHLHASE DOS SANTOS (RÉU)

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000433-51.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Despejo por Falta de 

Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios ajuizada por Denise 

Ferreira de Sousa Gonçalves em desfavor de Carlos Augusto dos Snatos 

e Marilene Timm Kohlhase dos Santos com pedido liminar para o imediato 

despejo da parte requerida do imóvel, em decorrência da falta de 

pagamento. Aduz a autora que é proprietária do imóvel localizado na 

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 214, bairro Jardim Leblon II, CEP 

78.060-100, Cuiabá/MT, tendo formalizado contrato de locação com os 

requeridos, com inicio em 25/07/2017 e término em 25/07/2018, pelo valor 

mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Acrescenta que a parte 

requerida não esta cumprindo com o contrato de locação, estando em 

mora com suas obrigações locatícias. Em razão dos fatos, pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o despejo da 

requerida diante da falta de pagamento. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Para a concessão desocupação liminar, sem oitiva do 

locatário, o locador deve demonstrar cumulativamente: a falta de 

pagamento dos alugueis e encargos e que o contrato de locação não está 

garantido por umas das modalidades do artigo 37 da Lei de Locação 

(fiança, caução, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas 

de fundo de investimento), devendo prestar uma caução equivalente a 03 

meses de aluguel (art. 59, §1º). Com efeito, o contrato de locação 

acostado aos autos está desprovido de garantia, o que impõe a 

concessão da tutela de urgência para o despejo da parte contrária. Assim, 

uma vez presentes os requisitos necessários à tutela pretendida, DEFIRO 

a tutela de urgência, independentemente de audiência da parte contrária, 
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mediante a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 

(três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel 

em 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo. Formalizada a caução expeça-se mandado de intimação, 

desocupação e citação. Designo audiência de conciliação para o dia 

09/04/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último 

ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001543-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAIRO LEMES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001543-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização de Danos Morais 

ajuizada por Wairo Lemes Moreira em desfavor de AGEMED Saúde S/A 

com pedido de antecipação da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida autorize/custeie integralmente os 

procedimentos e materiais necessários, conforme prescrição médica. 

Consta na inicial que a parte autora usuária do plano de saúde requerido e 

se encontra internada na enfermaria III do Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá em estado gravíssimo. Afirma ser portadora de diabetes, 

necessitando de procedimento de ponte aorta femoral bilateral, ponte 

femoro poplítea direita, para a revascularização do membro inferior direito, 

com o rsico de perda do membro. Acrescenta que necessita urgentemente 

realizar o procedimento, todavia, a requerida negou o procedimento 

indicado, sob o argumento de que o autor se encontrava em período de 

carência com o plano de saúde. Em razão dos fatos, pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a 

requerida autorize/custeie o procedimento em sua integralidade. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Conforme tem entendido a 

melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode 

aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se 

antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento 

indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a 

enfermidade da requerente. Aplicável ao caso as normas do CDC, 

principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas 

contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem 

desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que 

prevê a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde”. Os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 

da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, 

na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso 

em tela, a negativa do custeio/fornecimento por parte da demandada 

abriga-se na cláusula contratual de Carência, conforme informado na 

inicial. Na presente, não há falar em carência diante da realidade fática 

que se apresenta, esclarecendo a questão da urgência na realização do 

procedimento, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e 

emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de 

forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo 

disciplinada pelo CDC. Não obstante a previsão de limitação, prevalece o 

disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento 

obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, 

como tal definidos, os que implicar em risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico 

assistente” A avaliação médica colacionada acostada explicita a urgência 

na realização do procedimento. Portanto, sendo a parte demandante 

usuária do plano de saúde e estando em dias com as suas obrigações 

quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento 

do tratamento. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará 

qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não 

for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das 

despesas de que trata o processo. Todavia, não há como se especificar a 

unidade hospitalar para realizar o procedimento, diante da ausência de 

informações acerca disponibilidade para a realização do tratamento. 

Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela de 

urgência, MEDIANTE a apresentação da carteirinha do plano de saúde 

para demonstrar a validade do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias e, 

após, determino que a parte requerida, proceda à autorização/custeio da 

cobertura integral do procedimento necessário, com os materiais e 

medicamentos, conforme prescrição médica, conforme prescrição médica, 

sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de 

Processo Civil. Com a juntada do documento solicitado, expeça-se o 

necessário. Designo audiência de conciliação para o dia 10/04/2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 
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sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último ano, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, 

§ 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, 

caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se o mandado para o 

cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as determinações 

acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021947-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SA DOS SANTOS (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: 1021947-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN 

S.A. REQUERIDO: MARCIO SA DOS SANTOS Vistos etc... Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. 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 Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037482-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO JOSADACH MULLER SANTOS (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: 1037482-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CANDIDO 

JOSADACH MULLER SANTOS Vistos, etc.. Compulsando os autos, 

verifico que pretende, o Banco requerente, o recebimento de R$ 

19.823,97, planilhas de débito acostadas ao ID 11120842, no entanto fixou 

o valor da causa em R$ 3.568,97, 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000083-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZANETE MARIA DE SOUZA (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: 1000083-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: IZANETE MARIA DE SOUZA 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. 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 

RENAULT SANDERO AUTH. PLUS, CHASSI: 93Y5SRD04CJ181066, 

PLACAS QBZ2287 (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 
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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”. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024537-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.R.S.GHATTAS - 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)

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: 1024537-44.2017.8.11.0041 AUTOR: A.R.S.GHATTAS - EPP 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

Ordinária de Revisão Contratual ajuizada por A.R.S Ghattas-ME em face 

de Banco do Brasil. 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 

9968416 e concordância de Id 10910255, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, constato que foi deferido o pagamento das custas ao 

final ID.9595489, razão pela qual, intimo a requerente para solvê-las em 15 

dias. Em caso de descumprimento, proceda o Sr. Gestor nos moldes das 

orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com 

as devidas anotações. Com efeito, procedo ao cancelamento da audiência 

designada para o dia 31/01/2018. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 744797 Nr: 41872-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, VICTORAZZO E LOUSADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

Assim, em atenção ao requerimento de fls. 436/438, intimo o executado, 

por meio de seu patrono, para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento 

do valor descrito às fls. 437vº/438 (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1113749 Nr: 16231-40.2016.811.0041

 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: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 
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OAB:15.484-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.: 748207 Nr: 45500-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA - 

ME, ALLISSOM ALVES CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA - 

OAB:10.133, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 15(quinze)dias, 

acerca do petitório da Defensoria Pública, dando o devido prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 791750 Nr: 45834-03.2012.811.0041

 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): J UBIRAJARA ARRUDA, JONAS UBIRAJARA 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES - OAB:16.108/MT, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Alves de Miranda - 

OAB:3446-A MT, Dorival Alves de Miranda - OAB:3446-A-MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do seu pedido de desarquivamento, sob pena de retorno dos autos 

a central de arquivo .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 945006 Nr: 57411-07.2014.811.0041

 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): SUPERMERCADOS DENISE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1007440 Nr: 26508-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DE S. B. DA SILVA ME, PAULO ROBERTO 

SCHIMIDT, GRACYELLA ROBERTA FERREIRA GAIOTTI, FABIO DE SOUZA 

BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 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 Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 334032 Nr: 4718-56.2008.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDA MACHADO GOMES DIOZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 15(quinze)dias, 

acerca do petitório da Defensoria Pública, dando o devido prosseguimento 

ao feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 382499 Nr: 18608-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 15(quinze)dias, 

acerca do petitório da Defensoria Pública, dando o devido prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 742037 Nr: 38895-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA PONTUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 100 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 Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764197 Nr: 16832-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTADEZ HORTICULTURA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 15(quinze)dias, 

acerca do petitório da Defensoria Pública, dando o devido prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828362 Nr: 34216-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART DECORAÇÃO DE AMBIENTE LTDA ME, 

EDSON DE MATOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 

- OAB:16.846-A/MT, RENATO CHAGAS - OAB:, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 184 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 Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835189 Nr: 40396-59.2013.811.0041

 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): CELSO DOMINGOS NOGUEIRA, SIBELE 

OLIVEIRA DE QUEIROZ NOGUEIRA

 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:

 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.: 1080414 Nr: 1715-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON PEDRO ROSA ME, ELSON PEDRO 

ROSA, ELIZANY RITA DA SILVA COSTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO

 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089308 Nr: 5855-92.2016.811.0041

 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: RAQUEL FERREIRA LEITE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE BRASILIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RAQUEL FERREIRA LEITE 

RIBEIRO em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A, e condeno a autora 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 da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 390924 Nr: 26341-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AGNOLON, ROSEMARY ALCARAZ 

ORTA COUTINHO, GONÇALO AGNOLON, MARINA AGNOLON 

GUIMARÃES, CLAUDIO LUIZ VAZ GUIMARAES, ANA PAULA PINTO 

DUARTE AGNOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT/5.858-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Bradesco 

S/A em face de Rosemary Alcaraz Orta Coutinho, Rodrigo Agnolon, 

Gonçalo Agnolon, Marina Agnolon Guimarães, Claudio Luiz Vaz 

Guiamarães e Ana Paula Pinto Duarte, todos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo para às fls. 219/226, pugnando, ao final 

pela homologação da avença e extinção do feito.

Os executados efetivamente deviam R$ 583.805,28 e, em razão do 

acordo, efetuaram ao pagamento do montante de R$171.851,71 à vista, 

para a quitação integral da dívida.

Consignaram que o pagamento dos honorários será realizado por meio de 

depósito bancário em nome de MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Informaram, ainda, às fls. 227/236 que procederam ao cancelamento das 

penhoras/restrições inseridas sobre as matrículas nº 37.475 e 40.601.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da ação, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção é a 

medida que se impõe.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação executiva formulada 

por Banco Bradesco S/A em face de Rosemary Alcaraz Orta Coutinho, 

Rodrigo Agnolon, Gonçalo Agnolon, Marina Agnolon Guimarães, Claudio 

Luiz Vaz Guimarães e Ana Paula Pinto Duarte, todos qualificados nos 

autos, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

CONCEDO o prazo de 15 dias para o Banco comprovar a baixa da 

averbação na matrícula 1574 V.Grande (fls.213), observando, que em 

caso de inércia o feito será arquivado e o Banco arcará com as 

consequências de sua desídia.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações 

e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 392677 Nr: 28057-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO DAS BIJOUTERIAS COMERCIO 

LTDA ME, JOSÉ EDSON DA COSTA SILVA, EDLAINE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens imóveis 

do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados e, em regular impulso 

oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD 

(extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) 

executado(s), vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto(...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas 

em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXVIII). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo.Decorrido o prazo recursal sem a 

manifestação da parte interessada e, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, SUSPENDO a presente ação nos moldes 

do artigo 921, inciso III do CPC/2015 e § 1º do referido artigo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 709676 Nr: 2582-81.2011.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERIO FORTUNATO COMACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWAZAKI - OAB:OAB/GO 

33725, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, NEURI 

LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A/MT

 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 BANCO DO BRASIL S/A em face de 

CLERIO FORTUNATO COMACHIO, para condenar o réu ao pagamento do 

valor anunciado na peça vestibular, mediante o desconto do pagamento 

noticiado às fls. 57, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação, e correção monetária pelo INPC, contado do 
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ajuizamento da ação.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729377 Nr: 25376-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE AREENDAMENTO 

MERCANTIL, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:9428, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de declaratória de inexistência de débitos em 

fase de cumprimento de sentença.

Vê-se dos autos que os executados TRESCINCO DISTRIBUIDORA 

encontram-se em recuperação judicial (código nº 955848) assim, intimo a 

exequente para que informe a este Juízo se os créditos referentes a 

estes autos já foram habilitados na Recuperação Judicial retromencionada, 

no prazo de 15 dias.

Ato contínuo, intimo o Banco executado, por meio de seu patrono, para no 

prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor descrito às fls. 346 (que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739551 Nr: 36208-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CUNHA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:4356, MARILENE CORRÊA RAMOS - OAB:9963

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

O requerido pugnou pela intimação da instituição financeira para junte aos 

autos a nota de venda do bem, conforme se vê às fls. 184.

O Banco requereu a juntada de procuração e substabelecimento, 

conforme se vê às fls. 191/199.

Pois bem.

Em primeiro lugar, considerando que a presente ação já foi sentenciada e 

transitou em julgado às fls. 186, intimo o Banco, via DJE (Dr. Washington 

Faria – fls. 191), para que traga aos autos a cópia da nota fiscal de venda 

do veículo objeto desta ação (fls. 166), no prazo de 15 dias, sob pena de 

auferir o valor remanescente nos termos da tabela fipe (em anexo).

Com ou sem a juntada da nota fiscal de venda do bem, intime-se a 

exequente para que proceda a feitura dos cálculos, utilizando, para tanto, 

o valor venal da Tabela FIPE – extrato em anexo.

Empós, com sua juntada, intime-se o Banco para pagar em 15 dias, sob 

pena de aplicação da multa do artigo 523 do CPC.

Em seguida, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748054 Nr: 45342-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE E CIA LTDA - EPP, PAULO DOS SANTOS 

LEITE, LIANA DE LARA LEITE, PAULO VITOR LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A/SP, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:8464, NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP

 Vistos, etc.(...).Em primeiro lugar, ante o manifesto desinteresse do 

exequente quanto aos bens dados em garantia às fls. 06/09, assim como 

a evidente desvalorização de tais utensílios, tenho a referida garantia 

como INEFICAZ.(...)Portanto, considerando-se que foi comprovado pela 

executada a origem alimentar do saldo bloqueado em sua conta salário, 

assim como acerca de sua conta-poupança e, sendo o valor inferior a 

quarenta salários mínimos, sobejou evidente ser impenhorável o montante 

objeto de constrição judicial concernente a conta-salário e a 

conta-poupança, assim, consoante art. 833, IV e X do CPC/2015, procedo 

incontinenti a desconstituição do arresto em nome da referida executada 

no montante de R$23.897,51 (extrato anexo).Com efeito, não obstante o 

bloqueio de R$5.122,72 (extrato em anexo) realizado em nome da 

executada Liana, esta apenas comprou a impenhorabilidade de 

R$1.752,28, razão pela qual mantenho a diferença bloqueada.Sem 

prejuízo, quanto ao bloqueio de R$ 14.533,06 em nome de Paulo Vitor Lara 

Leite e R$170,57 em nome de Paulo dos Santos Leite, cumpra-se a 

decisão anterior, qual seja, “(...) proceda-se à intimação do executado 

Paulo dos Santos Leite, via mandado, no endereço da exordial, para que 

se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta (R$ 170,16), no 

prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo. (...) Na 

mesma oportunidade, cite-se e intimem-se Paulo Vitor Lara Leite acerca do 

bloqueio realizado em sua conta bancária R$ 14.533,06 no prazo de 05 

dias, conforme preconiza o § 3º, do artigo 854 do CPC.(...)”.Intime-se o 

Banco para que efetue ao pagamento das diligências nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, no prazo de 15 dias, bem como, indique 

bens passíveis de penhora, para quitação do débito.(...)intimo a patrona 

Louise para que traga aos autos substabelecimento/revogação dos 

peticionários da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de comunicação aos 

órgãos competentes e aplicação das cominações cabíveis.Tudo cumprido, 

retornem-me os autos(...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841168 Nr: 45456-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEULIANE DO PRADO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES - 

OAB:, EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de prestação de contas em fase de 

cumprimento de sentença (honorários advocatícios).

Às fls. 103/107 a autora NEULIANE fora condenada ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios em R$800,00, contudo, havia sido 

beneficiada com as benesses da gratuidade de justiça, razão pela qual se 

deu a SUSPENSÃO da cobrança pelo período de 05 anos.

 Em seguida, ocorreu a REVOGAÇÃO dos benefícios concedidos nesta 

singela instância, conforme se vê às fls.138/139.

Posto isso, em atenção ao requerimento de fls. 174/175, intimo a 

executada, por meio de sua patrona, para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor descrito às fls. 175vº (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 841481 Nr: 45732-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ASSAD THOMÉ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de 

sentença.

O autor/exequente pugnou pelo cumprimento da sentença de fls.120/121, 

conforme se vê às fls. 123/125.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 126.

Pois bem,

 Considerando-se o requerimento de fls. 123/125, intime-se o requerido 

José Assad (endereço de fls. 115), pessoalmente, via correio com aviso 

de recebimento, para no prazo de 15 dias, cumpra a sentença, 

observando-se o cálculo de fls. 131, sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Caso o requerido não efetue o pagamento, certifique-se e retornem-me os 

autos conclusos para bloqueio on-line (fls.116/118), se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 919001 Nr: 42765-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO CESAR ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Não obstante o teor do pleito de fls. 85 concedo ao exequente, o prazo de 

15 dias, para que traga aos autos a planilha necessária nos termos da 

sentença de fls. 77/81 para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo, ante o término da prestação jurisdicional e, tratando-se 

de direito disponível, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Sem prejuízo, ante o comparecimento do requerido às fls. 28/39 é evidente 

que o pleito de fls. 88 sobejou prejudicado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 990917 Nr: 18935-60.2015.811.0041

 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): SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA 

KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos, etc.

Os executados compareceram aos autos, aduzindo, em síntese, que os 

créditos concernentes a estes autos devem se sujeitar à recuperação 

judicial (código nº 955848), assim, intimo a instituição financeira para que 

se manifeste, no prazo de 15 dias.

Após, com a manifestação, retornem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, em consonância com o art. 337 da C.N.G.C, proceda-se à 

abertura de volume.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1024899 Nr: 34254-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANTONIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17.686/O/MT, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:16.625-O

 Vistos, etc.

Em atenção ao requerimento de fls. 86/90, intimo a executada Ana 

Antonia, por meio de seu patrono (fls. 93), para no prazo de 15 dias, 

efetuar ao pagamento do valor descrito às fls. 89 (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1040596 Nr: 41897-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:206.337/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos de nº. 41897-77.2015.811.0041, código 

nº. 1040596, que move BANCO VOLVO S/A em face de KMC 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

 Trata-se de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial 

pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ ajuizada por 

BANCO VOLVO (BRASIL) S/A em face de KMC TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, ambos qualificados nos autos em referência, 

objetivando o autor a apreensão de diversos bens elencados às fls. 10, 

11 e 12.

Da análise dos autos, verificou-se que o processo encontra-se sem 

andamento desde o ano de 2015, razão pela qual, vislumbrei prudente 

realizar consulta aos autos n° 1000951-65.2015.8.26.0514 no sítio do 

TJ/SP (ação originária), ocasião em que pude verificar que referido 

processo encontra-se arquivado em razão de homologação de acordo 

entabulado entre as partes (extrato em anexo).

Desta feita, a extinção é a medida que se impõe.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO este requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial 

pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ ajuizado por 

BANCO VOLVO S/A em face de KMC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA., com base no artigo 485, inciso IV do CPC.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047282 Nr: 45040-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA TEIXEIRA PINHO 

RIBEIRO - OAB:SP N° 200.557, MAURO CARAMICO - OAB:948A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Apesar de não ser comunicado pelo Juízo deprecante, em consulta aos 

autos de origem n° 1094210-95.2015.8.06.0100, verifica-se que o referido 

foi extinto aos 31/10/2017 (extrato em anexo).

Desta feita, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas 
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homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1136434 Nr: 25797-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA CARLOS CORDEIRO, CORES 

MT TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 57 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 Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1138248 Nr: 26665-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCUDERIA VEÍCULOS LTDA - ME, MARCOS 

VINICIUS DO AMARAL FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a petição protocolado na data 26/04/2017 sob o 

numero 568529, não foi localizada nesta secretaria, Intimo as parte para 

que, no prazo de 05(cinco)dias, encaminhe a cópia da mesma, para dar o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1222757 Nr: 12425-60.2017.811.0041

 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: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 9.708-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BASE DUPLA SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI em face de C. C. L. A. A. OURO VERDE DE 

MATO GROSSO nos autos código 1132712, código 1162471 e código 

1222757, com a revogação das tutelas de urgência concedidas e, nos 

autos código 1132712 condeno a autora, em decorrência de sua má-fé, ao 

pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa em favor do 

réu.Condeno a requerente, em todos os feitos, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado de cada causa, observando-se que a autora, em todos os 

feitos, deve também efetuar o recolhimento das custas de distribuição, 

posto que outorgado o pagamento ao final. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 10348 Nr: 10913-72.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, Agro-Industrial 

Rio Portela Ltda, ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, LUIZ 

CARLOS TICIANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CORREA BEZERRA - 

OAB:8670/MT, Reinaldo Celso Bignardi - OAB:60348/SP, ROGÉRIO 

PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7.979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 Vistos etc.

Considerando que esta ação, que tramita por dependência aos autos 

código 10349 apenso, sendo naquele feito lavrada decisão interlocutória 

circunstanciada quanto aos trabalhos periciais designados neste caderno 

processual, inclusive com a ordem de desentranhamento de diversos 

documentos a serem acostados neste, segue cópia do inteiro teor da 

decisão proferida naquele.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 10349 Nr: 11197-46.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, Agro-Industrial 

Rio Portela Ltda, ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, LUIZ 

CARLOS TICIANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIANO JOSÉ SECCO - 

OAB:164619-A/SP, MÁRCIO DEITOS - OAB:5.989-A/MT, MÁRCIO 

MELLO CASADO - OAB:138.047-A/SP, RAQUEL CORREA BEZERRA - 

OAB:8670, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT, Reinaldo 

Celso Bignardi - OAB:60348/SP, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ...alteração da denominação social do Banco Bamerindus para BANCO 

SISTEMA S/A, o que não se confunde com cessão... Ação de 

Recuperação Judicial código 24427... sem amparo legal e judicial o ensejo 

dos autores ao afirmar, de forma manifestamente contrária aos fatos e 

decisões judiciais, de que aquela prolatada no feito em comento acarretou 

na novação quanto aos sócios, de modo que não cabe falar em liberação 

das garantias hipotecárias, menos ainda em inexigibilidade dos títulos... 

deve ocorrer a conclusão do trabalho pericial para a efetividade do 

cumprimento de sentença quanto ao feito código 10349, de modo que não 

cabe falar em aplicação da multa diária... determino que as fls. 694/794, 

798/970, 974/991, 994, 995/10141015/1016, 1017/1019, 1025/1101, 1105, 

bem assim a cópia da presente decisão, sejam desentranhadas destes 

autos e acostadas no apenso – autos n. 10913-72.1999.811.0041 – 

código 10348... requerimento de fls. 981, V, razão pela qual indefiro 
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também este pleito...impertinente o quesito IX.I (fls. 981/982)... rejeito o 

pleito aventado no item IX.XI (fls. 985), posto que os quesitos de fls. 474 a 

482 referem-se à fase distinta do processo...Afasto o disposto no item 

IX.XII... concernente aos demais requerimentos aventados pelos autores, 

tenho que há fundamento, cabendo manifestação do expert, em especial 

quanto à delimitação, imposta pela instituição financeira quando do pedido 

de cumprimento de sentença (fls. 1598, “d”, autos código 10348), que 

renunciou ao saldo devedor apurado nas cédulas elencadas de n... 

DEFIRO OS QUESITOS IV, VI, bem como os IX.II a IX.X (fls. 982/985) 

apresentados pelos autores e DEFIRO O PLEITO, formulado pelo réu, 

recálculo do débito quanto a limitação dos juros remuneratórios apenas 

quanto às cédulas rural e comercial... determino a abertura de vista dos 

autos ao perito do juízo, para que no prazo de 30 dias responda aos 

quesitos retro mencionados. Em seguida, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo comum de 15 dias. No mais, determino a 

suspensão deste feito código 10349, até a conclusão do trabalho pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66910 Nr: 2464-33.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO FERREIRA JÚNIOR, NILVA 

GONÇALVES FERREIRA CESÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72127 Nr: 3439-21.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTORTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE MOTORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS MARIA CHERUBINI 

PEREIRA COSTA - OAB:8177/MT, VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, proceda-se ao desentranhamento da petição de fls. 

334/338, bem como a sua remessa à 2ª Vara de Família e Sucessões (nº 

16711-91.2011.811.0041 – Código nº 72127), uma vez que a referida 

petição não pertence a estes autos.

Outrossim, vislumbra-se dos autos a realização da penhora de 28 imóveis, 

cujas matrículas estão descritas às fls. 28/33.

 Assim, tendo em vista que o exequente informou às fls. 327/333 que não 

obteve informações acerca da localização precisa dos imóveis, trazendo 

4 imagens obtidas por meio do Google maps, INTIMO-O para em 15 dias, 

juntar matrículas atualizadas dos imóveis, com a devida averbação da 

penhora.

CUMPRIDO, expeça-se mandado de avaliação, que deverá ser 

acompanhado do documento de fls.329/333, devendo comprovar o 

recolhimento das diligências no prazo acima.

TUDO SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Em caso de inércia, intime-se o Banco, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir, no prazo de 05 dias, com a mesma 

admoestação, haja vista que desde a interposição desta execução, 

transcorreram quase 21 anos.

Ademais, INDEFIRO, desde já dilação de prazo e/ou qualquer outra medida 

protelatória, que não tenha o condão de solucionar a pendência acima.

Decorrido o prazo, com a juntada do A.R INTIMEM-SE os devedores para 

manifestarem em 10 dias, quanto ao interesse na continuidade da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 96350 Nr: 112-34.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DALLAMICO - 

OAB:9.705-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

282,52 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 224570 Nr: 32070-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:7.976/MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

20.853/A, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, NELSON 

PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:MT-10.456

 Vistos, etc.

Às fls.137 o Banco saiu intimado: "Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de apreensão do bem que se encontra no Detran conforme 

informação do devedor", isto em dezembro/2015, com o transito em 

julgado em 02/2016, sendo o feito abandonado, apesar de intimado para 

dar continuidade, requerendo seu prosseguimento em 06/2017, 

protestando pela expedição do mandado de busca e apreensão.

Desta feita, em face do acima contido, concedo o prazo de 15 dias, para 

que traga documento hábil, expedido pelo Detran, informando se o bem se 

encontra apreendido e/ou no mesmo prazo, traga a planilha necessária 

para liquidação da sentença, sob pena arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação e, ante o término da prestação 

jurisdicional e, tratando de direito disponível, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 378286 Nr: 14383-62.2009.811.0041

 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): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RODRIGUES DE 

LEMOS AUGUSTO - OAB:9.120/MT, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT, SABRINA LEPPINSK ROMIO - OAB:12.017/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

O Advogado Rodrigo Mischiatti juntou às fls.190, substabelecimento sem 

reservas em nome do Causídico Laercio Faeda e agora retorna aos autos 

para recebimento dos honorários advocatícios.

Assim, intimo Laercio Faeda para manifestar quanto ao pleito de 

fls.231/233, no prazo de 15 dias.

Independentemente do fato acima, em atenção ao requerimento de fls. 

231/233, intimo o executado, por meio de seu patrono, para no prazo de 
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15 dias, efetuar ao pagamento do valor descrito às fls. 234 (que deverá 

ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 440705 Nr: 17363-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA SERVIÇOS DE CONSERTO E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, VALDECI BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,. Desta feita, INDEFIRO o pleito de fls. 64 quanto à citação/intimação de 

Edilza Maria, por não faz parte da lide (excluída às fls.43).Ato contínuo, 

diante de os documentos de fls.65/66v, daqueles que acompanham este 

despacho e, ante a localização de novo endereço via INFOJUD, qual seja, 

Rua: SAO ROQUE, nº 14, Bairro: MODULO 06, Município: JUINA, UF: MT, 

CEP: 78320-000, expeça-se Carta Precatória, com o prazo de 90 dias, com 

a finalidade de citação, penhora e avaliação, sendo que os executados 

deverão 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 à 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/2015.Conste no 

mandado a possibilidade dos executados reconhecerem 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/2015.Consigno 

que os honorários advocatícios foram fixados em R$3.000,00 em 

10/03/2011 (fls. 43) e deverá ser atualizado na data do pagamento, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade, assim como defiro 

as benesses do art. 212, § 2º, do CPC/2015.Ato contínuo, intime-se o 

exequente para que promova ao pagamento de custas processuais para 

distribuição da carta precatória e consequente cumprimento do ato.Em 

caso de silêncio, intime-se o Banco pessoalmente, via correio com aviso 

de recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção por falta de interesse.Empós, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 460320 Nr: 29596-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELY BERGUER D AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 15(quinze)dias, 

acerca do petitório da Defensoria Pública, dando o devido prosseguimento 

ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 721401 Nr: 16904-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CUNHA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se a correção do nome das partes BANCO ITAUCARD (inicial 

fls.5 x WILSON CUNHA FIGUEIREDO (fls.41)

Intimo a advogada Angélica Anai Ângulo para em 15 dias regularizar sua 

representação nos autos, posto, que consta às fls.40 como estagiária, 

sob pena de desentranhamento do pleito de fls.288.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

O requerente Wilson pugnou pela intimação da instituição financeira para 

que seja juntada aos autos a nota de venda do bem, assim como requereu 

o apensamento da ação de busca e apreensão de nº 

36208-91.2011.811.0041 a estes autos.

Por fim, requereu o envio dos autos à contadoria do Juízo para que seja 

realizada a aferição dos valores devidos nos autos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, considerando que a presente ação já foi sentenciada e 

transitou em julgado às fls. 285, INDEFIRO o requerimento para 

apensamento dos autos à busca e apreensão, conforme Súmula 253 do 

STJ “ A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já 

foi julgado”.

Ademais, INDEFIRO o requerimento de intimação da instituição financeira 

para a juntada aos autos a nota de venda do bem, haja vista que o 

presente feito encontra-se pendente apenas da liquidação, senão 

vejamos: “(...)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por WILSON 

CUNHA DE FIGUEIREDO em face de BANCO ITAÚ S/A, apenas para 

determinar que o afastamento dos juros moratórios pelo IGPM e multa de 

2%, restituindo-se de forma simples eventual cobrança a maior. (...)”.

Assim, determino a remessa dos autos à contadoria do Juízo com o fito 

moldar os cálculos aos termos da sentença retromencionada.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações e homologação do laudo, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733800 Nr: 30058-94.2011.811.0041

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA BRANDÃO DA CRUZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 15(quinze)dias, 

acerca do petitório da Defensoria Pública, dando o devido prosseguimento 

ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746609 Nr: 43823-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDVALDO LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OUROCARD MASTERCAD INTERNACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando-se a informação advinda da Contadoria do Juízo (fls. 369) 

de que a perícia é complexa em demasia, a nomeação de perito judicial é a 

medida que se impõe, no entanto, deve ser considerado, que o autor foi 

sucumbente em maior parte dos pedidos, porém, é beneficiário da justiça 

gratuita.

Diante dessas peculiaridades, posto que normalmente para atos dessa 

natureza são cobrados a título de honorários pericias R$2.500,000, no 

caso em tela, fixo-o em R$1.000,00 e NOMEIO o perito GERSON FANAIA 
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PEREIRA, fone 3023-7223, e-mail fanaiar@terra.com.br, para que 

manifeste se aceita e nomeação e o valor mencionado, no prazo de 15 

dias.

Estando de acordo, intime-se a instituição financeira para que efetue ao 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio on line.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826909 Nr: 32809-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa 

a fim de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo). (...) Procedo, ainda, à 

pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de 

renda e bens do(s) executado(s), vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto: (...) Consigno que as declarações foram 

regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo 

Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXVIII), (...) Com efeito, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo (...) Desta maneira, expeça-se o regular edital de citação, com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após, intime-se o exequente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo. Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos para deliberações. Decorrido o prazo recursal sem a 

manifestação da parte interessada, SUSPENDO o feito nos termos do art. 

921, inciso III do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 832702 Nr: 38279-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VIEGAS FERREIRA MENDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 15(quinze)dias, 

acerca do petitório da Defensoria Pública, dando o devido prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 869920 Nr: 9488-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA CHAVES, CRISTIANE 

CONCEIÇÃO DE AMORIM CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, proceda-se a juntada da cópia da exordial, dos 

comprovantes de pagamento das custas iniciais, bem como da procuração 

e substabelecimento que se encontram na contracapa dos autos.

Ademais, da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se 

encontra devidamente instruída, ante a ausência 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. Desta feita, intimo o requerente para 

acostar cópia do referido documento em 15 dias.

APÓS O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO RETRO, considerando o 

comprovante de pagamento das diligências acostado às fls. 38, 

expeçam-se mandados de citação e demais atos aos endereços:

1) Rua Doutor Euclides Mota, N° 130, Apto 111, Bloco 03, Condomínio Vila 

Verde, Bairro: Jardim Guanabara;

2) Avenida 04, Lote 18/19, Apto 01, Bairro: Parque Cuiabá;

3) Rua L 12, Quadra 23, Casa 86 A, Bairro Jardim Nossa Senhora 

Aparecida,

 4) Avenida Manoel José de Arruda, N° 4.830, Bairro: Dom Aquino, todos 

nesta cidade.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 894089 Nr: 25947-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE MAGDA PERROT GODOY, 

ANTONIO BODNAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que 

indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, 

sob o fundamento de que não há qualquer motivo relevante a determinar o 

afastamento do sigilo das informações dos executados. Com efeito, 

consoante o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 

expedição de ofício à Receita Federal é medida excepcional e deve ser 

deferida somente quando a parte exequente comprovar que angariou 

todos os meios possíveis para obtenção de informações e localização de 

bens dos executados."In casu", a parte agravante esgotou todas as 

possibilidades de localização de bens dos executados, uma vez que 

procedeu na busca de bens através de pesquisa no Centro de Registro de 

Veículos Automotores, Bacen Jud, Registros Imobiliários de Viamão/RS e 

de Porto Alegre/RS. Dessa feita, restando demonstrado que a exequente 

esgotou todos os meios à sua disposição para encontrar bens passíveis 

de penhora, é cabível o deferimento de expedição de ofício à Receita 

Federal, a fim de que seja dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento 

Nº 70056641145, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/09/2013) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXVIII).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.Posto isso, considerando-se que todas as diligências 

realizadas pelo exequente e por este Juízo Especializado visando à 

localização de bens penhoráveis, restaram infrutíferas, SUSPENDO o 

presente feito, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 937400 Nr: 53303-32.2014.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL MARCELO LEITE EVANGELISTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, FREDERICO ALVES BITES CASTRO - OAB:OAB/MG 

88.562, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 15(quinze)dias, 

acerca do petitório da Defensoria Pública, dando o devido prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1021243 Nr: 32556-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR AUGUSTO DA SILVA MACIEL, EDENILZA DE 

FATIMA BALBINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Intimação da Parte Requerida para contrarrazoar às fls. 47/49 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1044652 Nr: 43746-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, não há dúvida de que o arresto/penhora on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização do 

arresto/penhora via BACENJUD. (...) Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento restou inexitoso. Apesar de não ser 

um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores 

passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor. De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados 

e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da 

ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo). Outrossim, procedo, ainda, 

pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de 

renda e bens do(s) executado(s), vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto. Consigno que as declarações foram 

regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo 

Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXVIII). Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 05 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, intime-se o 

exequente via correio, com A.R, para no prazo de 05 dias dar 

prosseguimento ao feito, sob a mesma admoestação. Cumpra-se.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1046548 Nr: 44642-30.2015.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO RIBEIRO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 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.: 1075933 Nr: 57924-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. Verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento restou inexitoso.Apesar 

de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos 

devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados 

e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da 

ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Procedo, ainda, à pesquisa 

junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens 

do(s) executado(s), vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto(...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas 

em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXVIII),Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo.Decorrido o prazo sem manifestação, 

ante a ausência de bens passíveis de serem penhorados, ante a evidente 

inexistência de bens, SUSPENDO o presente feito nos termos do artigo 

921, inciso III do CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1083510 Nr: 3203-05.2016.811.0041

 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): DELTA COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-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.: 1087519 Nr: 4954-27.2016.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 15435, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-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.: 1088626 Nr: 5530-20.2016.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO DEL ISOLA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117516 Nr: 17693-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

OAB:15.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6009/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de embargos à execução interpostos por Rosana 

Maria Ferreira em face de CREDISUL – Cooperativa de Economia de 

Crédito Mutuo dos Servidores do Poder Judiciário.

Às fls. 25 fora concedida a gratuidade de justiça à Embargante, bem como 

determinada a certificação da tempestividade.

Em seguida, o Banco apresentou a impugnação aos embargos 

espontaneamente, conforme se vê às fls. 29/59.

Pois bem.

Em primeiro lugar, ante as preliminares contidas às fls. 29/33, intime-se a 

embargante para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Não obstante o exposto acima e, atentando-se ao fato de que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelo Poder Judiciário, conforme se 

vislumbra da alteração do Código de Processo Civil/2015 em que ressalta 

a importância da Conciliação no processo, incumbindo ao juiz promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos artigos 139, inciso V e 

3º, parágrafo 3º e 8º, todos do Código de Processo Civil, DESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 16h30min.

Intimo as partes, via DJE, por meio de seus patronos para comparecerem à 

solenidade.

No mais, aguarde-se o deslinde dos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131542 Nr: 23662-28.2016.811.0041

 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): RENATO DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1162471 Nr: 36957-35.2016.811.0041

 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: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGA ALI DAHROUGE 

- OAB:4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BASE DUPLA SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI em face de C. C. L. A. A. OURO VERDE DE 

MATO GROSSO nos autos código 1132712, código 1162471 e código 

1222757, com a revogação das tutelas de urgência concedidas e, nos 

autos código 1132712 condeno a autora, em decorrência de sua má-fé, ao 

pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa em favor do 

réu.Condeno a requerente, em todos os feitos, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado de cada causa, observando-se que a autora, em todos os 

feitos, deve também efetuar o recolhimento das custas de distribuição, 

posto que outorgado o pagamento ao final. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018436-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDETES ONORINA DA CUNHA (REQUERIDO)

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: 1018436-25.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: EUDETES ONORINA DA CUNHA Vistos etc. Trata-se 

de ação redistribuída a este juízo em decorrência da conexão aos autos n. 

25783-29.2016.811.0041 – código 1136358, que por sua vez tramita de 

forma física, posto que anterior à implantação do PJE. Considerando que 

as ações distribuídas por dependência de processo físico (inclusive os 

incidentes processuais) devem tramitar em meio físico, nos termos do 

artigo 3º da Portaria 296/2016-PRES, determino a materialização deste 

feito e regularização da distribuição, para apensamento aos autos Código 
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1136358. No mais, do cotejo dos autos, observo que em contestação foi 

informado o óbito da parte ré da data de 08/07/2016, com arguição de 

preliminar de ilegitimidade passiva, além de apresentar pedidos de revisão 

contratual. Considerando que a liminar foi cumprida aos 29/11/2017, antes 

de regularizado o polo passivo, determino, imediatamente, a intimação da 

parte autora, por e-mail e por telefone no escritório de advocatício que 

representa a parte, para que mantenham o veículo nesta Comarca, sendo 

vedada a sua venda em leilão e, na mesma oportunidade, intime-se ambas 

as partes para comparecer à audiência de tentativa de conciliação que 

designo para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 14h00, competindo ao 

gestor do juízo certificar nos autos o ato em comento, não se olvidando o 

imediato encaminhamento de publicação desta decisão no Diário de 

Justiça. Consigno que no apenso consta a informação de que, atualmente, 

está depositada a quantia de R$ 8.193,82. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033462-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING 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:

ANTONIO EDVAN ANDRADE ALENCAR (REQUERIDO)

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: 1033462-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAULEASING S.A. REQUERIDO: ANTONIO EDVAN ANDRADE ALENCAR 

Vistos, etc.. Inicialmente tenho que o contrato de arrendamento mercantil 

ID.10506595, teve a primeira parcela em 16/07/2010, com encerramento 

em 16/06/2015, cada uma no valor de R$369,69 e no total de 60 

prestações, cuja avença foi renegociada, agora com 50 parcelas de 

R$511,43 iniciando em 16/05/2013 e terminando em 16/06/2017. 

Analisando o demonstrativo de débito ID.10506613, fala em 85 parcelas, 

estando vencidas as de n.82/85 de R$511,43, referente a agosto, abril, 

maio e junho/2017, no entanto, o contrato vigente é de 50 parcelas e 

mesmo que houvesse a soma destas, totalizariam 110, portanto, INTIMO o 

autor para no prazo de 15 dias esclarecer, sob pena de indeferimento da 

liminar e citação da parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000181-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO DE ARRUDA (REQUERIDO)

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: 1000181-48.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: JOAO BENEDITO DE ARRUDA 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. Por ora indefiro o pleito de inclusão da 

presente ação no RENAVAM, por meio do Sistema RENAJUD. 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 150FAN ESDI/150 FAN ESDI FLEX, CHASSI: 

9C2KC1680FR605738, PLACAS QBZ9816 (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”. 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000215-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCR COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

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: 1000215-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: CCR COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS 

LTDA - ME 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. Por ora indefiro o pleito de inclusão da presente ação no 

RENAVAM, por meio do Sistema RENAJUD, bem como a expedição de 

ofício ao DETRAN com a finalidade de determinar o bloqueio da 

documentação do veículo objeto da lide. 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 RENAULT 

SANDERO STEPWAY HI-F, CHASSI 93Y5SRD6GFJ690268, PLACAS 

QBJ2665 (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 
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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”. 

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

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1025566-32.2017.8.11.0041

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

EXECUTADO(A,S): GLOBAL REPRESENTAÇÕES LTDA EPP ;

 MAURO PODEROSO DE SOUZA e JOVANIO RODRIGUES DE CARVALHO

CITANDO(A,S): GLOBAL REPRESENTAÇÕES LTDA EPP e

 JOVANIO RODRIGUES DE CARVALHO

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 19.460,61

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 652, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC), tudo 

em conformidade com a decisão abaixo transcrita.

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor dos Executados da 

importância de R$ 47.331,01. Ocorre, porém, que os Executados deixaram 

de adimplir os pagamentos a que se obrigou."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, , digitei.

 Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2018.

Milena Salgueiro Assessora

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 1011568-94.2017.8.11.0041 (PJE)

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

PARTE RÉ: GR DISTRIBUIDORA DE CALCADOS CONFECCOES LTDA - ME

CITANDO(A, S): GR Distribuidora de Calcados Confeccoes LTDA - ME, 

CNPJ nº 14.968.572/0001-73

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 137.463,48

 FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão 

abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, responder à 

ação. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia, com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO: "Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte dias, 

constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de 

resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.18"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018.

Milena Salgueiro Assessora

 

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 1020401-04.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE RÉ: INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CAPOTAS JR 

EIRELI – ME, FELIPE BONI JORDAO

CITANDO(A, S): Industria, Comercio e Distribuidora de Capotas JR Eireli – 

ME, CNPJ nº 09.045.783/0001-02 e Felipe Boni Jordao, CPF nº 

377.866.068-31.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 453.555,73

 FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 

petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a 

obrigação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito 

no valor de R$ 453.555,73. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, 

oferecer embargos monitórios, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia da decisão 

proferida até o julgamento em primeiro grau.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia, com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO: "Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte dias, 

constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de 

resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.18"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

 Cuiabá - MT, 12 de janeiro de 2018.

Milena Salgueiro Assessora

  

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1016292-44.2017.8.11.0041 (PJE)

 AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – EPP,

 EDSON FACAIA DE MELO e CRISTINA RIBEIRO DE MELO.

CITANDO(A,S): MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – EPP, 

CNPJ 07.146.280/0001-90, EDSON FACAIA DE MELO, CPF 486.845.541-91 

e CRISTINA RIBEIRO DE MELO CPF 688.250.301-00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/05/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 162.180,72

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ 162.180.72. Poderá, ainda, a parte ré, 

no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 277 de 689



direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital, pelo prazo de vinte 

dias, constando às advertências do procedimento e da nomeação de 

Curador Especial, em caso de revelia. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018.

Milena Salgueiro Assessora

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028786-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031665-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LIMA LEITE (REQUERIDO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação do réu, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

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:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

EVELYN FERRARI (EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, da parte executada 

Ferrari Comércio de Calçados e Acessórios Ltda - Epp, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. 

Proceda-se penhora no bem indicado pelo credor. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.01.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022409-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN HENRIQUE FELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. 

Considerando a existência de título executivo extrajudicial e mora da parte 

requerida, Converto a presente em Ação de Execução Forçada, 

proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24.01.18

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. Em face aos documentos apresentados nos autos, concedo a 

parte autora o direito de recolhimentos das custas processuais ao final. 

Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a possibilidade de plano de 

conceder em parte a tutela de urgência, diante da presença de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Como do risco de resultado útil 

ao processo restou evidenciado. No caso, cabe suspender os leilões 

ditados na inicial ou suspender seus efeitos se realizados, para que o 

requerido comprove os requisitos formais do ato. Como também, se 

ocorreu contraditório e ampla defesa sobre o valor da dívida aqui 

questionada. De plano, neste aspecto, há como afirmar a veracidade de tal 

fato. Trata-se 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, defiro em parte a 

tutela urgência, para suspender os leilões designados e ditados na inicial e 

caso tenham ocorrido, suspender seus efeitos até o deslinde da causa 

apontada na inicial. 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, nos termos da Lei Processual Civil, devendo após a 

afetivação da medida começar correr o prazo para propositura da ação 

principal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.01.18. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001366-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERELEPPI MODA INFANTIL LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA AO EMBARGADO: Deverá o Embargado manifestar sobre os 

embargos acostados aos autos, no prazo da lei. Milena Salgueiro, 
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Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001367-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATALAIA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS 

LTDA (EMBARGANTE)

RUAN GARCIA FERNANDES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO SILVA OAB - MT0012809A (ADVOGADO)

 

NOTA AO EMBARGADO: Deverá o Embargado manifestar sobre os 

embargos acostados aos autos, no prazo da lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011322-98.2017.8.11.0041

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:

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007669-88.2017.8.11.0041

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:

RUBENS RIZZIERI (EXECUTADO)

NEIDE DE FATIMA RIZZIERI (EXECUTADO)

RUBENS RIZZIERI EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024359-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Cobrança Indevida Cominada 

com Pedido de Danos Morais e Pedido Liminar, com fundamento no que 

dispõe os artigos e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. Condeno a 

requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, intime-se a requerente 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. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@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. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034266-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DOS COLCHOES COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - 014.361.971-39 

(PROCURADOR)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - 240.621.201-78 (PROCURADOR)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - 848.211.161-20 (PROCURADOR)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017547-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face de não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025444-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCRECIA DO CARMO DE PAULA (REQUERIDO)
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Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019842-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA SIMONE VARANDA (EXECUTADO)

VALFREDO DANTAS MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. 

Expeça-se alvará. Após, deverá o autor no prazo legal, indicar outros 

bens passíveis de penhora. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001676-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Homologo o cálculo apresentado nos autos, para surtir seus 

efeitos legais, em face da anuência expressa e tácita das partes. 

Intime-se o autor para proceder o depósito do valor ali encontrado no 

prazo legal, sob pena de multa de dez por cento e penhora. Havendo 

pagamento, diga o credor. Ao contrário, Converto a presente ação em 

Execução de Sentença, devendo proceder as anotações necessárias, 

inclusive na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser 

apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Após, conclusos para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012497-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL OCAMPO RIZZI TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos e anuência expressa da parte requerida, 

com relação ao débito em aberto apontado na inicial, Julgo por Resolução 

de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar 

concedida nos autos, recolha-se mandado sem cumprimento. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004141-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre Exceção de 

Pré-executividade e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024785-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON COSTA FARIAS OAB - PR09662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se tempestivos, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 5 . 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034829-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO P B PAULA SOUZA (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 da 

não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020192-35.2017.8.11.0041

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:

LEONARDO MARQUES LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto-lei n.911/69, em face da não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024723-67.2017.8.11.0041

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:

C J RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 
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matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036292-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir ,  no prazo legal .  Mat i lde Amor im,  Serv idora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033129-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURACIL VIEIRA DIAS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir ,  no prazo legal .  Mat i lde Amor im,  Serv idora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033645-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir ,  no prazo legal .  Mat i lde Amor im,  Serv idora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032981-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MIRANDA DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir ,  no prazo legal .  Mat i lde Amor im,  Serv idora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030779-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal e ainda, sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027721-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir ,  no prazo legal .  Mat i lde Amor im,  Serv idora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1031768-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir ,  no prazo legal .  Mat i lde Amor im,  Serv idora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-36.2017.8.11.0041

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:

DIEGO FONSECA VIEGAS (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA (EXECUTADO)
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NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora providenciar os 

requisitos necessários para pesquisa no SIEL da mãe do executado Jean 

Fonseca Cocola, bem como, sua data de nascimento, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004141-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013763-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS CESAR KAWASAKI (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037302-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON LUIS DE SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1077011 Nr: 58654-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória negativa devolvida, acostada às fls. 189/213, 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.: 1140249 Nr: 27496-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JUNNIOR RIBEIRO SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 379275 Nr: 15100-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO BARROS CARVALHO, 

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GIZELA MARIA GOMES DE 

OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, GERALDO BARROS DE 

CARVALHOS, TALITA CRISTIANE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:, RUBENS B . SETOLIN - OAB:18930

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 468/564, 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.: 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.

Digam as partes sobre informação de fls.235/265 e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 856554 Nr: 58849-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3L2M3V COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, LÚCIA MARIA DE MESQUITA VERGANI, LEANDRO DE MESQUITA 

VERGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de cessão de fls.274/287, 

havendo anuência, proceda-se a substituição do polo atiovo da ação, na 

autuação e etiqueta do processo.

Após, cumpra-se determinação de fl.270.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1047731 Nr: 45283-18.2015.811.0041

 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): JEAN CARLOS E SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 12181 Nr: 2159-83.1995.811.0041

 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): MARIA ISABEL DE FIGUEIREDO VILELA, MARIA 

IZABEL FIGUEIREDO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 NOTA AO AUTOR: Fica a parte autora intimada para tomar conhecimento 

da Carta Precatória de fls. 288/306 acostada aos autos, , no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 444462 Nr: 19539-94.2010.811.0041

 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: SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3928-MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo e nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 742255 Nr: 39135-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR – ME, LUIZ 

GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, cumpra-se 

determinação dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 778822 Nr: 32246-26.2012.811.0041

 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 FINANCIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN DIAS DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795311 Nr: 1643-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no 

que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o 

mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 

24.182,57(vinte e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e sete 

centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices 

ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, 

Título II, Capítulos II e IV do CPC.Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no prazo de 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

de mandado de execução e avaliação. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 941599 Nr: 55520-48.2014.811.0041

 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): HIGOR REIJI TOMIYOSHI ME, HIGOR REIJI 

TOMIYOCHI, HENRY HIROTOMY NAKAGAW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte exequente providenciar a 

citação da parte executada HIGOR REIJI TOMIYOCHI, por uma das formas 

da Lei, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1229642 Nr: 14697-27.2017.811.0041

 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: ANTÔNIO GARCIA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARDOSO PEREIRA CLAIT 

DUARTE, CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES LTDA., 

ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA, ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA, 

POSITIVO PRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474, LUIZ GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4.948/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre o Ofício de fls. 101/102, e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1261807 Nr: 25006-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDA MARIZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22475-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte embargante proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao numero 

único do processo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 76160 Nr: 305-88.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICA LTDA, 

ALFEO PINTO DA SILVA, LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI - 

OAB:4091/MT

 Vistos, etc.

Ciência as partes da chegada dos autos neste Juízo e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 728717 Nr: 24661-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. IND. COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA, 

ANDRÉ AMÉRICO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência do pedido de penhora de fl.148. Se consolidada, 

proceda-se o levantamento.

Efetive-se a penhora nos bens indicados pelo credor às fls.148/149, se de 

propriedade da parte executada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 740085 Nr: 36776-10.2011.811.0041

 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: ARIOVALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERODILCE SANTOS 

GUIMARÃES - OAB:16518, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.801-A/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerente indicar novo 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

haja vista que os alvarás foram cancelados na contra antes indicada, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827283 Nr: 33167-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 508/512, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 831409 Nr: 37089-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYTTE PATRÍCIA NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder a 

complementação de diligência dos Oficiais de Justiça, indicados na 

certidão de fls. 65, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 838572 Nr: 43202-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÀGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

OIRAN FERREIRA GUTIERREZ, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA 

GUTIERREZ, NATASSYA MELLO GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para a parte executada indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 942670 Nr: 56183-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO 

ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SILVA SANTOS, MARCIO 

BARROS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087220 Nr: 4837-36.2016.811.0041
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 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): JOSI CLEIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100012 Nr: 10571-65.2016.811.0041

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTES E SOUZA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1107909 Nr: 13815-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA, CARMEM CORREA 

FERREIRA, SEBASTIANA SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENE CAROLINA FERREIRA 

SOUZA - OAB:22477/MT, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22475-O/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: "Vistos, etc. Partilho do entendimento que 

o salário por possuir natureza alimentar é impenhorável, não servindo para 

garantir dívida com Institutição Financeira. De outra banda, não há como 

proceder penhora em bens não pertencentes a parte executada. Assim, 

deverá o autor indicar outros 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.: 1122576 Nr: 19871-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE SIQUEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:OAB/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERS DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19085/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1133597 Nr: 24448-72.2016.811.0041

 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: EDENER PINTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A- CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.265,50 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 632,75 (seiscentos e trinta e 

dois reais e setenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 632,75 (seiscentos e trinta e dois reais e setenta e cinco 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136397 Nr: 25794-58.2016.811.0041

 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): MICHEL CHRISTIAN SALES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA FERNANDA DE 

OLIVEIRA AMORIM - OAB:19450/O

 Vistos, etc.

Aguarde-se julgamento final do recurso de fl.91.

Inviável cumprir a determinação ali psota, considerando que os valores 

penhorados já foram desbloqueados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1155429 Nr: 34104-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO REJANIO GOMES DE CARVALHO, 

ANTONIA GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYUCIA MARA DA SILVA 

CORRÊA - OAB:22178/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

843,86 (oitocentos e quarenta e tres reais e oitenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 421,93 (quatrocentos e vinte e um reais e 

noventa e tres centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

421,93 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa e tres centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1162937 Nr: 37160-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: YUITI IANAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B/MT, JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/O, 

OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

O presente feito há muito encerrou a prestação jurisdicional, 

reconhecendo o cumprimento da obrigação fixada em sentença, conforme 

fl.295, restando prejudicado pedido de fls.300/306.

Assim, nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1230772 Nr: 15120-84.2017.811.0041

 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: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA, 

SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP, ITAÚ UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

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.: 20613 Nr: 3915-25.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS, 

ROSÁRIA MARIA CARVALHO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ALLAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT

 Vistos, etc.

Já foi concedida a dilação ao autor e entrou-se ao recesso onde não se 

contabiliza prazo, portanto, há mais de mês para as mesmas providências 

não foram consolidadas pelo autor.

Assim, deverá manifestar nos autos, dando prosseguimento a esta 

execução, no prazo legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 275150 Nr: 4460-80.2007.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAUJO SANCHES - OAB:4083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.801-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerido indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1117671 Nr: 17778-18.2016.811.0041

 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): EDILEIDE VANIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017790-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. DE LIMA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017790-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A REQUERIDO: R. A. DE LIMA - ME Vistos 

etc. Sobre os documentos acostados pela parte demandada, manifeste-se 

a parte autora, no prazo de 05 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

com urgência. Cuiabá (MT), 7 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1046314 Nr: 44518-47.2015.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKEPTON ROMARIO MARTINS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1046314 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte requerida junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1078681 Nr: 648-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMLVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1078681 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

O petitório protocolizado em 01/08/2017 já foi apreciado e decidido por 

este juízo, conforme se depreende dos extratos acostados às fls. 75/76.

Assim, intime-se a parte exequente para no, prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 397955 Nr: 31839-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA NOVA 

MONTEIRO - OAB:282.660/SP

 Autos n.º 397955 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud e Renajud para localizar possíveis bens 

penhora em nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 770751 Nr: 23785-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DIONÍSIO MANCILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 770751 – Execução

 Vistos etc.

Concedo a dilação do prazo pelo período contido no petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 813509 Nr: 19980-70.2013.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER JACINTO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 813509 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

Considerando a informação da possibilidade de composição extrajudicial 

entre as partes, suspendo o andamento processual pelo prazo de 20 

(vinte), visto que o sobrestamento do processo indefinidamente não pode 

ser autorizado, sob pena de eternização irregular da relação processual.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1060128 Nr: 51138-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISSES FABIO CORREA ME - ME, MOISSES 

FABIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1060128 – Execução

Vistos etc.

Defiro a dilação do prazo postulada à fl. 88, pelo período ali mencionado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 216591 Nr: 25292-08.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Autos n.º 216591 – Execução

Vistos etc.

Sobre o petitório retro e documento que o acompanha, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 323908 Nr: 24799-60.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARNATA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

LUIZ AUGUSTO PEREIRA I. DE ALMEIDA - OAB:6.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, 

LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358

 Autos n.º 323908 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 424, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

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.: 425685 Nr: 8948-73.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DALLA LIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 568,34 (quinhentos e sessenta e oito reais 

e trinta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 173,68 (cento 

e setenta e tres reais e sessenta e oito centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 95,74 (noventa e cinco reais e setenta e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de 

R$ 173,68 (cento e setenta e tres reais e sessenta e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 95,74 (noventa e cinco reais e 

setenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) sendo que para a parte requerente o valor de R$ 

14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) e para a parte 

requerida o valor R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco 

d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 738570 Nr: 35149-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULT - MARCAS REPRESENTAÇÃO LTDA, 

EMILIO ETGETON JUNIOR, IRIS ETGETON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 738570 – Execução

 Vistos etc.

Tendo em vista a Cessão de Crédito noticiada pela exequente (fls. 

112/125), proceda-se a alteração do pólo ativo da demanda, a fim de 

constar: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A, como credor.

Em seguida, intime-se a parte demandante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 786274 Nr: 40165-66.2012.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS ROCHA & PEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 Vistos etc.

Prevê o artigo 112 do CPC, o seguinte:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” (ressaltamos)

Assim, considerando que incumbe ao advogado constituído provar que 

cientificou o mandante da renúncia, intime-se a procuradora da requerida 

Dra. Angélica Anai Angulo, para, no prazo de 20 (vinte) dias, cumprir a 

providência contida no artigo referenciado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 878106 Nr: 15529-65.2014.811.0041

 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: WANEIA LUCIA SILVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4.482/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 postas nas pretensões 

iniciais do Autor, reputando regulares e razoáveis os encargos e tarifas 

contratuais impugnados.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 disposto no artigo 98, §3º, do 

CPC, eis que beneficiária 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, 25 de janeiro de 2018.Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913917 Nr: 39433-17.2014.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA RODRIGUES F LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1169927 Nr: 40141-96.2016.811.0041

 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: ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A- CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Autos n.º 1169927 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre a certidão retro, manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo requerem o que entenderem de direito.

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.: 22810 Nr: 1299-82.1995.811.0041

 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): Eletro Cuiabá Ltda., Samir Yassini, Ali Nadim 

Yassini, Semy Yassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 Autos n.º 22810 – Execução

Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 85610 Nr: 6709-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO DEITOS - 

OAB:5.989-A/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561A, ROGÉRIO 

PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 .Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do cumprimento de sentença 

apresentado às fls. 610/612.De outro lado, levando-se em conta a 

concordância do exequente José Adelar Dal Pissol com o valor depositado 

à fl. 593, bem como, com os cálculos da Contadoria Judicial, sem maiores 

delongas, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

582/590.Por conseguinte, intime-se a parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente apontado 

pela Contadoria Judicial (fl. 631), consignando que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de 

janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 105592 Nr: 798-94.1996.811.0041

 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): LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA, JOEL 

CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GRANADO MARTINS 

- OAB:4484/MT

 Autos n.º 105592 – Execução

Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda à 

penhora de bens de propriedade dos devedores, suficientes para 

satisfazer a integralidade do débito, ressalvado o disposto no art. 833 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 131467 Nr: 17575-13.2003.811.0041

 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): REYNALDO RAPHAEL VARANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 131467 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

consoante requerimento retro.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte exequente para, promover 
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o andamento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 318384 Nr: 21039-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENABETH DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG

 Autos n.º 318384 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Indefiro o pedido retro, notadamente porque qualquer informação sobre o 

status dos alvarás judiciais expedidos na espécie pode ser obtida através 

do site do Tribunal de Justiça deste Estado.

No mais, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

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.: 354317 Nr: 24734-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETE DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 354317 – Execução

 Vistos etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento retro, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 362905 Nr: 32376-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARNATA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VESTUARIO E CONFEC. DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Autos n.º 362905 – Embargos à execução

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 142, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

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.: 373287 Nr: 9742-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR SEBASTIÃO DA COSTA RIBEIRO, 

BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO, CARMOSINA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT

 Autos n.º 373287 – Execução.

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o 

cumprimento do acordo entabulado entre as partes às fls. 131/136.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 403011 Nr: 35099-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR SEBASTIÃO DA COSTA RIBEIRO, 

BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO, CARMOSINA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT, JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - OAB:12052

 Autos n.º 403011 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o 

cumprimento do acordo entabulado entre as partes às fls. 230/232.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 749519 Nr: 902-27.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 
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OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

593,54 (quinhentos e noventa e tres reais e cinquenta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

216,69 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 756730 Nr: 8861-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, 

LEOPOLDO BERTHOLDO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DOS SANTOS FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Autos n.º 373287 – Execução.

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o 

cumprimento do acordo entabulado entre as partes às fls. 131/136.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 789534 Nr: 43547-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 

ME, THIAGO SIMÕES SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 789534 – Execução

 Vistos etc.

Tendo em vista a Cessão de Crédito noticiada pela credora (fls. 102/115), 

proceda-se a alteração do pólo ativo da demanda, a fim de constar: 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A, como demandante.

Em seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 798046 Nr: 4434-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS

 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: SAMUEL RICHARD DECKER 

NETO - OAB:4965/MT

 Autos n.º 798046 – Monitória

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 212, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 820427 Nr: 26668-48.2013.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR RODRIGUES DIAS - 

OAB:8993/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, RODRIGO FASSETTO GOES - 

OAB:17981A

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 18 de 

janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 849935 Nr: 53053-33.2013.811.0041

 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: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTMO CONSTRUÇÕES LTDA ME, EVALTON 

ROCHA DOS SANTOS JUNIOR, JULIANA PRATA GONÇALVES ROCHA, 

CAIO FELIPE BRASIL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366 - PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 849935 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Indefiro o pedido retro e, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos resumo da petição inicial, em 

formato de Word (pen drive), objetivando, com isso, o cumprimento do 

comando judicial de fl. 166.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1101757 Nr: 11253-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:266539-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678/PE

 Certifico que, devido a publicação não ter constado o nome do atual 

patrono do embargado, renovo o ato. Pelo exposto, e pelo mais que consta 

dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, refutando as 

teses autorais, e, em consequência, mantenho incólume o título 

exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (cód.: 

1047536), em todos os seus efeitos.

 Ante a sucumbência do embargante, condeno ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, traslade-se cópia desta sentença para os 

autos executivos apensos e arquivem-se estes embargos, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 4 de setembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 24339 Nr: 5134-39.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, AUGUSTO 

ALVES PINTO, RENÉ ADÃO ALVES PINTO, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, RENATO CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:4968, FRANCINE ALVES DE HERREIRA SOUZA - 

OAB:9204, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LEONARDO DE 

OLIVEIRA RODINI ENGRACIA - OAB:193412/SP, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:9.609/MT, MILENA VALLE RODRIGUES - OAB:8905/MT, 

RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10339, TATIANA REZEGUE DO CARMO 

COLMAN - OAB:7.196/MT, VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS

VALTENIR Q - OAB:8.45/MT

 Autos n.º 24339 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Aguarde-se o desfecho do Agravo de Instrumento interposto na espécie 

(fl. 471)

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.: 75126 Nr: 6975-64.2002.811.0041

 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 DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉIA MARIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, 

RICARDO JOÃO SANTANA - OAB:8360, ROBERTA GARCIA MACEDO - 

OAB:6724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5.019/MT

 Autos n.º 75126 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

Concedo a parte requerida os benefícios da Gratuidade da Justiça.

Outrossim, determino a realização de perícia grafotécnica e, para tanto, 

nomeio o Sr. Thiago Jorge Machado – Perito Oficial Criminal Grafotécnico, 

com endereço a Rua General Irineu de Souza, 144, Apto 1003 – Fone 

8112-2338, Cuiabá/MT, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (art. 465, §1º, I, II e III, do CPC).

Em seguida, intime-se o Perito Judicial para apresentar proposta de 

honorários, currículo, com comprovação de especialização, contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, 

§2º, I, II e III, do CPC).

Consigno que, neste momento, o laudo pericial deverá ser realizado sem 

ônus, uma vez que a parte ré é beneficiária da Justiça Gratuita, verba que 

deverá ser paga pelo Estado de Mato Grosso e exigida pelos meios legais, 

mediante certidão a ser expedida na forma estabelecida na CNGC/MT.

O expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC.

 As partes e os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do 

laudo (CPC, art. 477, §1º).

 Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 333646 Nr: 4188-52.2008.811.0041

 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: EVERALDO SOUZA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.465,98 (cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.703,49 (dois mil setecentos e 

tres reais e quarenta e nove centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 2.732,99 (dois mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e 

nove centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o 

valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 407762 Nr: 39031-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A 

OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:30404 A - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 451686 Nr: 23906-64.2010.811.0041

 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: ALOISIO OTILIO DE SANTANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:10990

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

600,72 (seiscentos reais e setenta e dois centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 223,87 (duzentos e 

vinte e tres reais e oitenta e sete centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove 

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 719357 Nr: 15009-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT109087A

 Autos n.º 719357 – Execução.

 Vistos.

 Intime-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens 

de sua propriedade disponíveis a penhora, sob pena da conduta omissiva 

ser considerada atentatória a dignidade da justiça, o que implicará na 

imposição de multa, nos moldes do art. 774, do CPC.

 Após, proceda-se a alteração do polo ativo da demanda, a fim de constar 

CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, como 

exequente.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 776385 Nr: 29694-88.2012.811.0041

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NATAL FONTOURA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.8071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 776385 – Reintegração de posse

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 115).

Desnecessária a concordância da parte ré, eis que ainda 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. 115, 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.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 879519 Nr: 16513-49.2014.811.0041

 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 GUALBERTO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que a contestação está tempestiva. Na oportunidade, procedo a 

intimação da parte autora, para que no prazo legal, apresente impugnação 

à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061444 Nr: 51618-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS 

LTDA, DARCY ARNO FINGER, CLEUSA INES INOCENCIO FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031771-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CARDUS BARROS FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1031771-77.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: JORGE CARDUS BARROS FIGUEIREDO Vistos etc. Inicialmente, nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o autor a 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. Realizada a providência supra, defiro a expedição do mandado 

de pagamento do valor descrito na inicial, acrescidos de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, com prazo de 

15 (quinze) dias (art. 701, do CPC), fazendo constar que, ante à norma do 

parágrafo 1º do artigo 701 do CPC, se tal depósito for feito no prazo 

acima, estará a parte requerida isenta de custas processuais e, em 

consequência, o requerente dará como quitada a obrigação. No mesmo 

prazo, querendo, poderá a parte ré, independentemente de garantia do 

Juízo, embargar, nos próprios autos. Decorrido o prazo de quinze (15) 

dias, sem apresentação de embargos será convertida a presente ação em 

feito executório constante parágrafo 2º do artigo 701 do CPC. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2017. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005372-11.2017.8.11.0041

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:

KEROLLAYNE CLARA RAMOS DE AMORIM FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1005372-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

KEROLLAYNE CLARA RAMOS DE AMORIM FIGUEIREDO 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. 5766722), 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 de imediato 

diante da desistência do prazo recursal pelo Autor e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 1 de junho de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003452-02.2017.8.11.0041

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:

RAIANN ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1003452-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAIANN ALVES 

PEREIRA 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. 6062475), 

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), 1 de junho de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012118-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

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:

GLOBAL - TRANSPORTADORA E AGROPECUARIA LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO 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, 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

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012079-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL OAB - MT0010144A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1012079-92.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Despacho Vistos etc. Certifique a 

Secretaria acerca da tempestividade da Impugnação aos Embargos à 
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Execução apresentada junto ao ID 9438904. Sendo tempestiva, 

manifeste-se o embargante sobre a Impugnação aos Embargos à 

Execução, ID 9438904, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLON HECH (EXECUTADO)

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO 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 A GUIA do comprovante de pagamento 

das diligências do senhor Oficial de Justiça, SEM A QUAL TORNA-SE 

IMPOSSÍVEL descer o Mandado para a Central de mandados, pois o 

pagamento é realizado por meio do nº da guia e somente consta o 

comprovante de pagamento no ID 5817629, desta feita 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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021882-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE HELD LOPES OAB - PR11872 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS GOMES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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, POIS O ID 9016690 TRATA-SE DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE TAXAS E CUSTAS, desta 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; CONSTANDO O BAIRRO 

ONDE SERÁ CUMPRIDO O MANDADO_no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004604-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO 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 A GUIA do 

comprovante de pagamento das diligências do senhor Oficial de Justiça, 

SEM A QUAL TORNA-SE IMPOSSÍVEL descer o Mandado para a Central 

de mandados, pois o pagamento é realizado por meio do nº da guia e 

somente consta o comprovante de pagamento no ID 7239154, desta feita 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1147412 Nr: 30606-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA MELO, CEILA REGINA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte apelante / requerente não comprovou o 

respectivo preparo, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte apelante requerida, na pessoa de seu 

advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de deserção nos termos do art.1007§ 4º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071241 Nr: 55928-05.2015.811.0041

 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): BRUNA KELLY RIBEIRO GOMES EI, BRUNA 

KELLY RIBEIRO GOMES, PEDRO DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/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.: 457763 Nr: 27995-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CARVALHO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. BANCO DO BRASIL S/A ingressou com a presente Ação de 

Execução por Quantia Certa contra Devedor Insolvente em face de 

MÁRCIO CARVALHO COELHO, ambos devidamente qualificados e 

representados, alegando o que segue. (...) Com base nestas premissas, 

conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição intercorrente 

merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do 

crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, 

exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 
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fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como 

desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro. Condeno o 

Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há mais patrono 

constituído ao executado nos autos. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466806 Nr: 33892-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME, 

ISABELA RAMOS BENTO, GENIVALDA MARTINS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.89, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 83/87, 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.: 780105 Nr: 33626-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DE PAPELARIA E 

ASSISTENCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o requerente para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito informada às fls. 85/98, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

II – Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811554 Nr: 18043-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. P. LOPES ME, NEWMAN PEREIRA LOPES, 

LIVIA REGINA MACEDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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):

 Cod. Proc.: 27059 Nr: 387-75.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE CASTRO, VANDERLEY 

SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA ALINE VICELLI - 

OAB:7296, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, 

LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695/MT, MARIO CARDI FILHO 

- OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.111, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 104/108, 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):

 Cod. Proc.: 346594 Nr: 16821-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA NETO-ME, SILVANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.89, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 75/88, 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):

 Cod. Proc.: 386577 Nr: 22339-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. CALIANI & CIA LTDA - ME, MARCOS 

ROBERTO CALIANI, JANAINA NARA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.49, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 42/48, 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):

 Cod. Proc.: 425038 Nr: 8651-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHOA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME 

( EMPÓRIO BODY ), LUIZ AUGUSTO SILVA CAMPOS MARTINELLI, LUIZ 

GUSTAVO SILVA CAMPOS MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.121, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 105/119, 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):

 Cod. Proc.: 712750 Nr: 5615-79.2011.811.0041

 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: JANAINA CARLA FERREIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT
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 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.95, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 85/94, 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.: 780873 Nr: 34442-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO EULLER BARROS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - ITAULEASING S/A, 

DESIGNER VEICULOS E IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO HADDAD FRANCO 

DALIA - OAB:, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:, SAMUEL 

FRANCO DÁLIA JÚNIOR - OAB:, THIAGO EULLER BARROS ROCHA - 

OAB:12140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045, JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - 

OAB:8694 MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT, 

SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - OAB:1602-MT

 Certifico que a impugnação de fls. 397/400 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 

impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816463 Nr: 22904-54.2013.811.0041

 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): JORGE ANDRADE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fl.70, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 58/68, 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.: 1118093 Nr: 17953-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA CARVALHO CASTRO - ME , NICOLA 

CARVALHO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 55.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 51/52. Após, as 

retificações determinadas no item I, intimem-se os executados na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 2º do 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 os executados 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93109 Nr: 1963-84.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO CLECIO 

FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIDADE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:OAB/MT 12.564, RENATA FERRARI BORGES LEAL - OAB:15.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 185.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 187/198.

 III – 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: Paulo Clécio Ferlin e 

como executado: Banco Bradesco S/A.

Cumpridas as retificações determinadas no item III, intime-se o executado 

na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 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 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.

V – Defiro o pedido de baixa da penhora realizada no imóvel do 

executado, matriculado sob n. 442, Livro 2-B. E para tanto, oficie-se ao 

Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, 

conforme auto de penhora de fl. 23, encaminhando-se cópia do que se 

fizer necessário.

VI – 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.: 247414 Nr: 15066-07.2006.811.0041

 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: HSBC BRASIL CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de 

Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 357650 Nr: 27974-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOBS & JACOBS LTDA, JOÃO SALIM DALE 

VEDOVE JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, devendo 

passar a integrá-lo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL I, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na 

capa dos autos.

II – Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença que revisou o contrato 
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que fundamenta a presente execução, proferida nos embargos à 

execução apensos (Feito n. 153/2009 – código: 367605).

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367605 Nr: 5713-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOBS & JACOBS LTDA, JOÃO SALIM DALE VEDOVE 

JACOBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6.879/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

“Embargos à Execução” promovidos por Jacobs & Jacobs Ltda e João 

Salim Dale Vedove Jacobs, em desfavor do Banco ABN AMRO Bank Ltda, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e, de 

consequência, deve a Execução apensa (Autos n. 4319/2008 – código: 

357650), ter prosseguimento nos seus ulteriores termos, que deverá 

observar os seguintes parâmetros:E para tanto, reviso Contrato de 

Empréstimo Pessoa Física / Pessoa Jurídica de n. 85.056184.2, cópia vinda 

às fls. 62/73, nos seguintes termos:1. Excluo tanto a capitalização mensal, 

quanto a diária, incidindo-se no contrato apenas a capitalização anual de 

juros.2. Mantenho os juros remuneratórios em 29,84% ao ano.3. Excluo os 

juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

(ambos como contratado na cláusula 09, fl. 70) e, ainda, a correção 

monetária pelo INPC.Mantenho as demais cláusulas do contrato.Após a 

revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor 

dos embargantes, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.Condeno o 

banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, traslade-se cópia da 

presente decisão para os autos da execução apensa (Autos n. 4319/2008 

– código: 357650).Após, desapensem-se os autos, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de 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.: 727680 Nr: 23570-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albertina de Pinho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 53/62 e 68 por não ser a via adequada à tal pleito 

realizado pelo Banco executado.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 52, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755009 Nr: 7008-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO TOMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido do exequente de nova remessa dos autos à 

Contadoria. Com efeito, diante da discordância do mesmo com o cálculo 

realizado pela Contadoria do Juízo, foi nomeado perito contábil, consoante 

decisão de fl. 147. A referida decisão passou irrecorrida.

II – Homologo a proposta de honorários apresentada pelo perito contábil às 

fls. 148/150, ressaltando que os mesmos deverão ser arcados pelo 

exequente.

III – Defiro o pedido do exequente de pagamento dos honorários do perito 

após a apresentação do laudo pericial, vindo à fl. 161.

IV – E para tanto, desde já, designo o dia 13/03/2018, às 14:00 horas para 

o início dos trabalhos periciais.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias.

Determino ao perito que após a apresentação do laudo pericial, traga aos 

autos o cálculos dos honorários devidamente corrigido, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se o perito nomeado, as partes e seus patronos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757115 Nr: 9274-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS 

SILVA, SABINA ROSA PLACIDO, IVO DA CUNHA PLÁCIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos observo que o executado Ivo da Cunha Plácido 

compareceu espontaneamente aos autos às fls. 46/47, estando ciente da 

ação, motivo pelo qual, dou-o por citado.

II – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça postulado pelo 

executado à fl. 46, 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 em favor do executado.

III – Intime-se, pessoalmente, 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.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 759595 Nr: 11906-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANE HELENA BECKENKAMP MALTEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o Banco requerido quanto a decisão de 

fl.120, Item II bem como para se manifestar quanto aos valores vinculados 

a estes autos , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos no estado em que se encontra haja vista a certidão de trânsito 

em julgado de fls 110. Éo que me cumpre impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771030 Nr: 24081-87.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARTINS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, fls. 128.

 II – Em razão da divergência quanto ao valor do débito exequendo, 

remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor do 

débito, nos parâmetros determinados na sentença de fls. 82/84.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 807781 Nr: 14235-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FLORES MERGAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 112.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 114/115.

 III – 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: Maurício Flores 

Mergarejo e como executado: Banco Fiat S/A.

Tendo em vista que as retificações determinadas no item III já foram 

realizadas, intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, 

parágrafo 1º do 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.: 818994 Nr: 25289-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANIA PONTES GUILHERME E GUILHERME 

LTDA, JOVANIA PONTES GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do 

exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de 

consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título 

executivo que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em 

custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871933 Nr: 11012-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR MENDONÇA DE SOUSA, ROSIMAR 

MENDONÇA DE SOUZA, RONALDO MENDONÇA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fl.91, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 78/89, 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.: 908058 Nr: 35572-23.2014.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASSIM AHMAD CHOKR

 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 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.: 930565 Nr: 49603-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNELE MARIA DE AQUINO FRAPORTI 

TOMAZ

 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 

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.: 1128301 Nr: 22309-50.2016.811.0041
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 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. CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. BV Financeira Crédito, Financiamento e Investimento S/A 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 

01.149.953/0001-89, com sede em São Paulo-SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Lourival Nascimento Pereira, brasileiro, inscrito no 

CPF sob n. 902.545.701-00. Alega que firmou Cédula de Crédito Bancário 

com o Requerido, em 26/06/2015, tornando-se credor do requerido da 

quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), tendo como 

garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo marca 

FIAT, modelo Ggran SienaTetrafuel (skywindow), ano de 

fabricação/modelo 2012/2013, cor BRANCA, chassi 9BD197134D3041804, 

placa OBJ 7140. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento 

das prestações vencidas a partir de 26/10/2015, 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$ 30.393,15 (trinta mil 

trezentos e noventa e três reais e noventa e três reais e quinze 

centavos). (...) É o relatório. Fundamento e Decido. (...) 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1169394 Nr: 39890-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAKANO NAKANO LTDA - ME, WASHINGTON 

DA SILVA NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de bens, via sistema Renajud e Infojud, 

consoante pedido de fl. 30. Com efeito, os executados sequer foram 

devidamente citados, não havendo como realizar constrição de bens sem 

a efetiva citação dos mesmos.

II – Defiro a consulta de dados cadastrais do executados pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), pedido de fl. 31.

E para tanto, procedo à consulta do endereço dos executados: Nakano 

Nakano Ltda ME – CNPJ n. 10.822.669/0001-12 e Washington da Silva 

Nakano – CPF nº 004.277.881-61.

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 do executado, 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.: 94184 Nr: 5016-97.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, MARCOS TOMÁS CASTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DE OLIVEIRA MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:4575, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte o Banco requerente, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 285,93 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e tres 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 26562-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 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.: 218610 Nr: 27272-87.2005.811.0041

 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): CLAUDINEI DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 363.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, fazendo constar como cumprimento de sentença.

II – Atualizem-se os dados cadastrais dos patronos do exequente, 

consoante petição de fls. 379/386, de forma que as intimações sejam 

realizadas em nome da advogada apontada na petição de fls. 380, com 

urgência.

III – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

IV – 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 
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intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 240676 Nr: 9318-91.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACY DOS SANTOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP

 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 judicial que lhe serve de 

parâmetro.Deixo de condenar em honorários advocatícios e custas 

processuais, tendo em vista que já houve recolhimento quando da 

exordial, bem ainda, já houve condenação quando proferida a 

sentença.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 286422 Nr: 8257-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEMIR CLAYTON NEVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, REANTO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 Vistos etc. (...) Com efeito, pelo que se extrai dos documentos de fls. 

190/194, os valores creditados na conta bloqueada, realmente são valores 

provenientes de salário, os quais são protegidos pela lei vigente, não 

podendo ser objeto de bloqueio ou penhora.Dessa forma, conforme 

comprovação defiro o pedido do executado, de fls. 99, para liberação do 

montante penhorado em sua conta bancária.Assim, expeça-se alvará, em 

favor do executado, no valor de R$ 523,17 (quinhentos e vinte e três reais 

e dezessete centavos), com os rendimentos creditados no período.Para 

tanto, intime-se o banco requerido 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. 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 319254 Nr: 21564-85.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENT CASA E DECORAÇAO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - OAB:10990

 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 judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não há 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373623 Nr: 10128-61.2009.811.0041

 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: CLEY CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 315, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 307/314, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 317/319, 

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.: 402180 Nr: 34265-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHF DE CASTRO, FRANCISCA HELENA 

FERNANDES DE CASTRO, WILSON LUIS LENTCH PAWLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 Despacho

Vistos etc.

Para que seja analisado o pedido de pesquisa de bens via Renajud e 

Receita Federal conforme requerido às fls. 119, intime-se o Exequente 

para se manifestar acerca da resposta Renajud com restrições conforme 

pode ser verificado às fls. 86.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 431699 Nr: 11868-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E 

PEÇAS LTDA, CEILA REGINA DE MELO, CELIA REGINA MELO

 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:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - 

OAB:9.297, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - OAB:9.297/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para encartar nos autos o cumprimento dos itens I e 

II do decisão judicial de fls 149, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

considerar o desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do do 

art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 707399 Nr: 1044-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 Vistos etc.

Diante das petições do Banco exequente às fls. 145/147 pleiteando a 

desistência do cumprimento de sentença pela liquidação do contrato em 

09/06/2017, e do executado em 14/07/2017 às fls. 149/155 comprovando 

o pagamento com quitação do débito em 19/09/2016, com o cumprimento 

integral da obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto o processo, 

na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo exequente 

desistente, conforme preceitua o caput do artigo 90 do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, visto que o executado era 

revel, e quando do pedido de desistência o patrono do executado somente 

tinha trazido aos autos sua procuração em 30/11/2016 (fls. 141/144).

Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do 

numerário depositado neste feito, no prazo de 02 (dois) dias, 

encaminhando cópia do comprovante de penhora online de fls. 135/138.

Após, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos em favor do patrono do executado, conforme 

dados bancários indicados às fls. 150.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711416 Nr: 4468-18.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DO ESPIRITO SANTO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON LATORRACA BARBOSA - OAB:4978 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Sentença

Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

O executado comparece às fls. 140, informando o pagamento de 

R$479,86 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) 

referente à condenação em honorários advocatícios.

A parte exequente comparece às fls. 146/147 concordando com os 

valores depositados nos autos pelo executado, requerendo a expedição 

de alvará.

Diante disso, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados na Conta Única, em favor do patrono do exequente, 

consoante fls. 147.

Ante o pagamento integral da condenação e a concordância da parte 

exequente, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento de 

sentença, na forma da previsão contida no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715699 Nr: 9765-06.2011.811.0041

 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: CARMINDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - AYMORÉ 

FINANCIMANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, 

tratando-se a presente de cumprimento de sentença.

II – Diante do pagamento integral do débito pelo devedor, ou seja, da 

condenação (fls. 184/187), desistência do recurso de apelação pelo 

exequente, pelo consoante depósito judicial de fls. 228/230, com a 

concordância do exequente acerca desta quantia às fls. 294/295, julgo e 

declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do 

CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo exequente 

desistente, conforme preceitua o caput do artigo 90 do CPC. Pagamento 

este que ficará suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que lhe 

foram concedidos, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em favor do patrono do exequente, na forma indicada às fls. 

294/295.

Em seguida, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715734 Nr: 9671-58.2011.811.0041

 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): GONZAGA & TAGLIARI LTDA, ARTUR LUIZ 

TAGLIARI, ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA, MOACYR ANTONIO 

TAGLIARI, MARIA EUNICE DA COSTA TAGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 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.: 716595 Nr: 10647-65.2011.811.0041

 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): CAIO CÉZAR ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 730976 Nr: 27075-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.C.C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 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.: 736978 Nr: 33437-43.2011.811.0041

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO DANTAS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Consoante todas as decisões anteriormente proferidas indeferindo a 

expedição de ofício ao Detran para inclusão de restrições, decisões 

essas que passaram irrecorridas (fls. 27, 36, 49, 52), não houve qualquer 

bloqueio, assim segue indeferido tal pleito de desbloqueio (de fls. 59).

II – Certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação deste como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 738686 Nr: 35275-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHARRION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

FABIO CORREA DA SILVA CORRION, ALAN COSINE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:MT - 10095, HEVERTON SCHORRO - OAB:10095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos vejo que a sentença proferida foi devidamente 

publicada no Diário Oficial, fazendo-se constar da publicação a douta 

patrona indicada pelo banco na contestação, que possui poderes 

constituídos na procuração de fls. 140/141.

Assim, não vejo qualquer irregularidade na intimação do banco. Indefiro o 

pedido de fl. 156.

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.: 782929 Nr: 36611-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDELCIO VAZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:19.337-A/SC

 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 judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não há 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.: 789459 Nr: 43465-36.2012.811.0041

 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): AURELIO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-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):

 Cod. Proc.: 801326 Nr: 7758-70.2013.811.0041

 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: BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 220, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 175/184, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 222/228, 

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.: 802108 Nr: 8570-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLANCA ESMILDA ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BRASIL S/A, MARCIA BETANIA 

DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendoem vista tratar-se de ação com procedimento ordinário, bem como 

constar litisconsórcio passivo , e a juntada de devolução de 

correspondência AR de fls 43 na qual a informação de q parte requerida 

"mudou-se" e ao silêncio da parte autora quanto a este feito, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dia apresentando novo 

endereço, sob pena de desinteresse no prosseguimento da ação quanto a 

requerida Marcia Betania da Silva Barbosa tacitamente .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818702 Nr: 25024-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYR BISPO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.66, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 60/64, 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.: 826100 Nr: 32054-59.2013.811.0041

 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): SINALMAT SINALIZAÇÕES LTDA, JAIRO 

GUSTAVO AMARAL, ULISSES FITIPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA 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, 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.: 862976 Nr: 4016-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A GOULART TELECOMUNICAÇÕES -ME, 

CARLOS AUGUSTO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16.331/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de vista dos autos ao executado, vindo às fls. 62/73, 

pelo prazo legal, mediante carga.

II – Após, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891950 Nr: 24513-38.2014.811.0041

 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): INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

CAPOTAS JR LTDA, FELIPE BONI JORDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução das correspondências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905686 Nr: 34011-61.2014.811.0041

 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 ITAU-UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

 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, 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.: 1040987 Nr: 42081-33.2015.811.0041

 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): RICHARD SOUZA

 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, 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.: 1041893 Nr: 42484-02.2015.811.0041

 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: CADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 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, 
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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.: 1073484 Nr: 56863-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1105904 Nr: 12919-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA TATYANE DE SOUZA, DÉBORA 

TATYANE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

exequente não localizou valores para penhora em dinheiro na conta das 

executadas, sendo assim, defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da 

Receita Federal para localização de bens das executadas:

- Débora Tatyane de Souza, CNPJ 14.523.202/0001-22

- Débora Tatyane de Souza, CPF 831.035.971-34

 II – 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1118300 Nr: 18031-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. V. M. COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA, MATHEUS COELHO DA COSTA, 

ANTÔNIO SIQUEIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÓIDE BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:22666/O

 Vistos etc.

I – Trata-se de ação de execução, movida por Banco Bradesco S/A, em 

face de S.V.M Comércio de Ferramentais, Maquina e Parafusos Ltda e 

outros, tendo como título executivo extrajudicial um Cédula de Crédito 

Bancário – Empréstimo – Capital de Giro registrada sob nº 009.051.444, 

vinda às fls. 23/26, firmada em 06/04/2015, tendo como vencimento final o 

dia 06/04/2018.

Às fls. 35/47 compareceram espontaneamente os executados, postulando 

pela audiência de conciliação para celebrar acordo com o exequente.

Às fls. 74, o magistrado realizou a audiência de conciliação, restando 

inexitosa com a ausência das partes executadas.

 Incialmente, diante do comparecimento espontâneo dos executados, 

entendo que estão perfeitamente cientes da ação, motivo pelo qual, 

dou-os por citados.

II – Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 77/79, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

III – Compulsando os autos verifico que o patrono dos executados 

apresentou sua renúncia às fls. 80 e 81/82, no entanto não comprovou o 

cumprimento do art. 112 do Código de Processo Civil.

Diante disso, intime-se o advogado Lóide Barbosa dos Santos, 

pessoalmente, no endereço constante na petição de fls. 80, para 

comprovar o cumprimento do art. 112 do CPC, 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.: 1134726 Nr: 24976-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSUÉ MARQUES DA SILVA, 

WILSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante da certidão de fls. 34, não foram encontrados os 

executados. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

assegurar a efetivação de futura penhora para garantir a 

execução(...)defiro o pedido de arresto, constrição, “online” constante de 

fls. 35/37 pelo exequente Banco Itaú S/A, CNPJ 60.701.190/0001-04, 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 janeiro/2017 - R$ 78.204,63 (setenta e oito mil duzentos e 

quatro reais e sessenta e três centavos-, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados, Josué 

Marques da Silva, CPF n°. 138.870.179-00 e Wilson Marques da Silva, CPF 

n°. 317.582.589-34, 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.(...) Intimem-se os executados, dando-lhe 

ciência do arresto formalizado, 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 o arresto 

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.II–Intime-se o exequente para que 

proceda ao andamento do feito, impulsionando o processo, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias.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.: 221482 Nr: 29611-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CÍCERO PAES, JOÃO CICERO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO ALEXANDRE CESAR 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.43 1A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Intime-se o exequente para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, abatendo-se com os valores expedidos via alvará às fls. 229, 

a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 230, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 II – Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de 

localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos 

executados:

- J. Cícero Paes EPP, CNPJ nº 03.706.059/0001-98;

- João Cícero Paes, CPF nº 085.457.388-70.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema Renajud, no prazo de em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 286046 Nr: 8031-59.2007.811.0041

 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: GC PROPAGANDA E MARKETING LTDA, BANCO HSBC 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S.A, GC PROPAGANDA E 

MARKETING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ELIZA 

ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - OAB:7979, KARINA MARTINS - 

OAB:8498/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, KARINA MARTINS - 

OAB:8.498/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Reitero o item II do despacho de fls. 441, cuja determinação foi a seguinte: 

Cumpra a secretaria, com urgência, o item II da decisão de fls. 389.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374551 Nr: 10994-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM JESUS 

LTDA, FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.90, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 84/89, 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.: 812078 Nr: 18571-59.2013.811.0041

 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: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 150793-B

 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 manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão parcialmente positiva do 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837540 Nr: 42339-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ALIMENTOS FIA JOANA 

LTDA-EPP, URSULA SILVA AGUNIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fl.71, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 56/69, 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.: 840971 Nr: 45292-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA A. BISPO DE OLIVEIRA, LUCIANA 

APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 885457 Nr: 20157-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAR BRASIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente, e seu patrono via imprensa, para adotar medidas 

para promover a citação do requerido, tendo em vista que o requerido não 

foi citado pessoalmente, consoante certidão de fls. 27, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revogação da liminar deferida, bem como 

devolução do bem apreendido às fls. 26.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 973574 Nr: 11027-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARTINS PAES DE BARROS, 

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1118130 Nr: 17959-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS 

E TERCERIZADOS EIRELI -ME, GILSON DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21403/O

 Tendo em vista a renúncia ao mandato pelo patrono da parte requerida, 

(fls. 47), intime-se a Empresa Executada pessoalmente (via postal com 

AR), para regularizar sua representação processual, bem como para se 

manifestar acerca da petição de fls. 50/53, no prazo de 10 (dez) dias, 

após, com ou sem resposta, venham os autos conclusos, para análise da 

petição de fls.50/53.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1205540 Nr: 6687-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E 

TERCEIRIZADOS EIRELI, GILSON DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21403/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Traslade-se cópia da sentença, para os autos apensos de n. 

17959-19.2016 (código 1118130).

Após, desapensem-se os autos, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MARTINS FRANGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000932-35.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Maria do 

Carmo Martins Frange ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito com Pedido de 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

em face de Banco BMG S/A e Banco Bonsucesso Consignado S/A. Aduz 

a requerente que não se recorda ter firmado contrato com os requeridos, 

e constatou descontos em sua folha de pagamento efetuados pelos 

mesmos de R$ 589,58 desde maio/2010 pelo primeiro requerido e de R$ 

227,91 desde janeiro/2013 pelo segundo requerido. Assim, requer em 

sede de antecipação de tutela sejam suspensos os descontos em sua 

folha de pagamento, a inversão do ônus da prova, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a prioridade de tramitação do feito. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da 

justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça 

e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a 

mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. 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). No que tange ao pedido de tutela de urgência, é uma 

providência que possui cognição sumária. Analisando o feito através 

desta ótica, vislumbro os requisitos necessários a sua concessão, 

conforme o art. 300 do CPC. A probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, se constatam quando a 

requerente afirma não ter realizado contrato com os requeridos, que não 

assinou nenhum contrato. Ainda, pelo fato de haver restrição ao crédito 

por uma dívida que, segundo alega, não lhe diz respeito, o que lhe causará 

prejuízo econômico e moral. Diante disso, defiro a tutela de urgência. 

Determino aos Bancos requeridos que SUSPENDAM os descontos 

mensais efetuados pelos mesmos, nos valores de R$ 589,58 e R$ 227,91 

em sua folha de pagamento, bem como para que se abstenham de incluir o 

nome da requerente junto aos cadastros dos órgãos de restrição ao 

crédito (SERASA, SPC), no que tange exclusivamente ao débito junto aos 

requeridos, objetos da presente demanda, até o julgamento final da lide. 

Oficie-se, imediatamente, ao Departamento de Folha de Pagamento da 

Secretaria de Estado de Gestão, para que suspenda os referidos 

descontos da folha de pagamento da requerente, referentes aos débitos 

de parcelas nos valores de R$ 589,58 e R$ 227,91, realizados pelos 

requeridos. Intimem-se ainda os Bancos requeridos para que tragam aos 

autos cópia dos contratos firmados entre as partes, que comprove as 

contratações pela requerente, no prazo da resposta. Citem-se os 
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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. Proceda a Secretaria à anotação de 

prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. 

Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001015-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FERREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001015-51.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Erasmo 

Ferreira dos Reis ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência em face 

de BV Financeira S/A. Aduz o requerente que seu nome foi incluso junto 

aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, 

entretanto, que não possui débitos junto a este. Que o requerido negativou 

seu nome indevidamente. Assim, requer em sede de tutela antecipada que 

o requerido exclua e se abstenha de incluir seu nome dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, a inversão do ônus da prova e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. 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). No que tange ao pedido 

de tutela de urgência, é uma providência que possui cognição sumária. 

Analisando o feito através desta ótica, vislumbro os requisitos 

necessários a sua concessão, conforme o art. 300 do CPC. A 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, se constatam quando o requerente aduz que não possui 

débitos com o requerido. Ainda, pelo fato de haver restrição ao crédito por 

uma dívida que, segundo alega, não contratou, o que lhe causará prejuízo 

econômico e moral. Diante disso, defiro a tutela de urgência. Oficiem-se às 

entidades SERASA e SPC, para que providenciem a exclusão de seus 

registros de inadimplência constantes em nome do requerente, no que 

tange aos débitos dos contratos junto ao requerido, objetos da presente 

demanda. Ainda, intime-se o requerido para que venha a se abster de 

realizar novas inclusões em nome do requerente nos cadastros de 

quaisquer órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 497 do CPC. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria à anotação de prioridade 

de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001269-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEZIENE DA SILVA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS - CIP (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001269-24.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as conseqüências 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 – Em que pesem os 

argumentos expendidos pela requerente em sua inicial, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido de tutela antecipada após a resposta do 

Banco requerido. IV – 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. Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001497-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

LUCIANA COSTA PEREIRA OAB - MT17498/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F M SUBRINHO EIRELI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1001497-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: F M SUBRINHO EIRELI Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Cumpra a Secretaria a decisão inicial proferida nas paginas 02 e 04 , ID 

11490728, no endereço indicado junto ao ID 11490718, pelo juízo 

deprecante da Comarca de Tangará da Serra - MT, em 27/10/2017, com 

urgência, ficando desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça de plantão. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 26 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022905-80.2017.8.11.0041

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:

DIJAIME NUNES BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022905-80.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Dijaime Nunes Barboza, 

no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 11307259. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante 

a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 25 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Edital

EDITAL DE TERCEIROS INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

NÚMERO DO PROCESSO: 7055-52.2007.811.0041

ESPÉCIE: 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: Guizardi Junior Derivados de Petroleo Ltda, CNPJ: 

37.486.610/0001-57Inscrição Estadual: 131455460, brasileiro(a) , 

Endereço: Av. Rubens de Mendonça, Nº 38, Bairro: Baú, Cidade: 

Cuiabá-MT

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da r. 

sentença (fls. 1186/1197-vº) parcialmente modificada pelos embargos 

declaratórios de fls. 1210/1213-vº, cuja parte dispositiva segue descrita 

adiante, conforme determina o art. 94 do Código de Defesa do 

Consumidor, para querendo, possam intervir como litisconsortes.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Civil Pública Coletiva proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Guizardi Junior 

Derivados de Petróleo Ltda., com pedido de liminar objetivando a proteção 

dos consumidores de álcool hidratado contra a prática de preços abusivos 

na revenda de álcool hidratado, julgada procedente, consoante sentença 

abaixo transcrita.

PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA de fls. 1186/1197-vº. (..) Ante o 

exposto, resolvo o mérito do presente processo, por conseguinte, nos 

termos do art. 269, inciso I, do CPC, julgo, parcialmente, procedentes os 

pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar proferida, para tanto, 

condeno o Réu Guizardi Junior Derivados de Petróleo Ltda: a) na 

obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos 

consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), 

tomando-se como referência o preço adquirido junto à distribuidora, sob 

pena de multa pelo descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por 

cada litro do combustível comercializado em desconformidade com esta 

determinação judicial, devendo a multa ser corrigida monetariamente pelo 

INPC a contar da data do respectivo descumprimento, revertendo-se o 

respectivo montante ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Lei 

Estadual nº 7.170/99); b) ao pagamento de indenização ao Fundo que trata 

o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública, pelos danos causados aos 

consumidores difusamente considerados, importância que fixo em R$ 

91.100,96 (noventa e um mil cem reais e noventa e seis centavos), 

levando em consideração o lucro abusivo, ou seja, superior a 20% (vinte 

por cento) entre o valor de compra e o de revenda do álcool etílico obtido 

pelo Réu, no período de 01/07/2006 a 31/12/2006, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença, que 

deverá ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Lei 

Estadual nº 7.170/99); c) a indenizar os consumidores individualmente 

considerados, pelos danos causados, em importância a ser fixada em 

liquidação, de forma a favorecer aqueles que efetivamente adquiriram o 

combustível revendido pela em empresa requerida com margem de lucro 

superior a 20% (por cento), ou seja, consistirá na devolução dos valores 

adimplidos pelos consumidores equivalente a R$ 0,24 (vinte e quatro 

centavos) por litro de álcool etílico adquirido junto à empresa Ré, no 

período de 1º/07/2006 a 31/12/2006, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do 

respectivo desembolso, sob pena de premiar o enriquecimento ilícito da 

empresa Ré; d) a veicular comunicados nos jornais "A Gazeta", "Folha do 

Estado" e "Diário de Cuiabá", por sete (07) dias intercalados, com tamanho 

mínimo de 15cm x 15cm, na parte de "publicações legais", sobre a parte 

dispositiva da sentença, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (Um mil 

reais), em caso de descumprimento, hipótese em que incidirá a correção 

monetária pelo INPC. Tal obrigação deverá ser efetuada no prazo de vinte 

(20) dias, a partir da data do trânsito em julgado da sentença; e) ao 

pagamento das astreintes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo 

não cumprimento da decisão liminar em tempo oportuno, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a contar da publicação da presente sentença; 

f)ao pagamento das astreintes pelo não cumprimento, por 05 (cinco) 

vezes, da alínea "d" do despacho saneador (fl. 1027), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data da configuração de cada um 

dos referidos descumprimentos); Por haver o Ministério Público Estadual 

decaído de parte mínima do pedido, condeno o Réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, pois 

incabíveis ao Ministério Público Estadual. Oficie-se à Superintendência de 

Defesa do Consumidor em Mato Grosso - PROCON, cientificando-a dos 

termos da presente sentença.

DECISÃO/DESPACHO : fls. 1210/1213 vº. (...) Ademais, aproveito o ensejo 

para corrigir o erro material verificado, nos seguintes termos: Onde se lê: 

(...) b) ao pagamento de indenização ao Fundo que trata o art. 13 da Lei da 

Ação Civil Pública, pelos danos causados aos consumidores difusamente 

considerados, importância que fixo em R$ 91.100,96 (noventa e um mil 

cem reais e noventa e seis centavos), levando em consideração o lucro 

abusivo, ou seja, superior a 20% (vinte por cento) entre o valor de compra 

e o de revenda do álcool etílico obtido pelo Réu, no período de 01/07/2006 

a 31/12/2006, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação 

desta sentença, que deverá ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor (Lei Estadual nº 7.170/99); (...) Leia-se: (...) b) ao pagamento 

de indenização ao Fundo que trata o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública, 

pelos danos causados aos consumidores difusamente considerados, 

importância que fixo em R$ 29.696,30 (vinte e nove mil seiscentos e 

noventa e seis reais e trinta centavos), levando em consideração o lucro 

abusivo, ou seja, superior a 20% (vinte por cento) entre o valor de compra 

e o de revenda do álcool etílico obtido pelo Réu, no período de 01/07/2006 

a 31/12/2006, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação 

desta sentença, que deverá ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor (Lei Estadual nº 7.170/99); (...) No mais, mantenho incólume a 

sentença em seus demais termos. Intimem-se e cumpra-se.Cuiabá - MT , 
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26 de janeiro de 2018 . S irlene Rodrigues Machado GimenezGestora 

Judiciaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 774177 Nr: 27363-36.2012.811.0041

 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: IMDDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIS, MES0S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDIS MILARÉ - 

OAB:129.895/SP, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT, RODRIGO OTÁVIO BARIONI - OAB:163.666/SP

 Vistos etc. (...) Assim sendo, considerando-se que uma das partes 

manifestou seu interesse em conciliar, o que deve ser estimulado pelo 

Poder Judiciário, inclusive no curso do processo judicial, reputo 

necessária a realização da audiência de conciliação, calcado no artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, designo audiência de Conciliação 

para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 16:00 horas.Intimem-se as Rés 

Brookfield Incorporações S.A. e MB Engenharia SPE 039 S/A., com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar 

no mandado que a eventual ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as 

sanções previstas em lei (art. 334, §8º, novo CPC).Na audiência, se não 

houver acordo, os autos permanecerão conclusos para julgamento do 

processo, haja vista a causa encontrar-se madura para tanto e ser 

desnecessária a produção de outras provas para a resolução da 

demanda (caso de julgamento imediato).Ademais, deverá o Ministério 

Público, na condição de custos legis, nos termos do art. 5º, § 1º da Lei nº 

7.347/85, ser intimado para, querendo, comparecer à audiência de 

Conciliação.No mais, a parte Autora, também, deverá ser intimada e 

advertida de que sua eventual ausência injustificada à referida audiência 

será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, que se 

caracterizado será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, §8º, 

novo CPC).Expeça-se o necessário, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 820460 Nr: 26701-38.2013.811.0041

 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: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS, VBC, LCVC, SC, WAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - 

OAB:16.739/MT,  João Victor  Gomes de Siqueira - 

OAB:12.246/OAB-MT, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101, 

Ricardo Spinelli - OAB:15.204, Tassio Vinícios Gomes de Azevedo - 

OAB:13.948, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 Vistos etc.

Em relação ao pleito de produção de prova documental, o réu Varderlei 

Baffa Clavero alega que, no relatório policial de fl. 151, consta que a 

suposta entrega do dinheiro não ocorreu no dia 18/11/2009 e à fl. 75, 

consta que o “monitoramento” encerrou-se nesta data, em razão disso “... 

requer-se ao juízo que oficie a Policia Civil e/ou Ministério Público para que 

tragam aos autos o “monitoramento” do encontro realizado entre os irmãos 

Carneiro e o requerido” (SIC).

Já o réu Edson Garcia de Siqueira pleiteia que “... seja oficiada a Polícia 

Civil e/ou Ministério Público Estadual para que tragam aos autos o 

monitoramento (vigilância velada) realizado nos Requeridos Edson Garcia 

de Siqueira, Serafim Carneiro e Vanderley Baffa Clavero, no dia 

17.11.2009 e 18.11.2009, pois, conforme alegação ministerial, tais datas 

teriam ocorrido os ajustes e o suposto pagamento indevido de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), fato esse que o Srº Edson Garcia de 

Siqueira nega veementemente qualquer envolvimento espúrio ou conluio 

com os demais Requeridos” (SIC).

É o relato do necessário. Decido.

Em detida análise dos autos, verifico dos fatos narrados na inicial que o 

Ministério Público, com espeque nas declarações prestadas por Joelton 

Pereira Belém, Paulo Francisco Dourado e incidente de transferência 

bancária n. 311711, afirma que Vanderley Baffa Clavero recebeu em sua 

residência a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de Welson 

Antônio Carneiro e Serafim Carneiro (fls. 21/22).

 Já o relatório policial afirma que a entrega do dinheiro não ocorreu no dia 

18/11/2009 e sim no dia 20/11/2009 no período da manhã (fl. 131).

Pois bem. Em que pese a divergência de datas acerca da entrega do 

dinheiro, o que realmente importa é descobrir se houve ou não a entrega 

do dinheiro como narrado pelo Autor, sendo a data irrelevante para o que 

se pretende apurar in casu.

Desse modo, os pedidos dos réus Varderlei Baffa Clavero e Edson Garcia 

de Siqueira não merecem guarida, ante a falta de pertinência para a busca 

da verdade real, pois, em nenhum momento, o Ministério Público afirma que 

a entrega do dinheiro foi monitorada, repito, sua afirmação tem por lastro 

as declarações prestadas quando do inquérito e incidente de 

transferência bancária, ambos já identificados acima.

 Nesse contexto, a prova que pretendem produzir em nada auxilia na 

resolução do mérito, pois o Autor não afirmou que a entrega do dinheiro 

tenha sido monitorada, ao contrário, alega que o dinheiro foi entregue por 

Welson Antônio Carneiro e Serafim Carneiro dentro da residência do réu 

Vanderley Baffa Clavero, fato esse, supostamente, presenciado e 

declarado por Paulo Francisco Dourado.

Assim, os requerimentos deverão ser indeferidos.

Ante o exposto:

a) Indefiro os requerimentos dos réus Varderlei Baffa Clavero e Edson 

Garcia de Siqueira;

b) No mais, dê-se efetivo cumprimento ao determinado às fls. 4314/4316.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 743334 Nr: 40288-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SIQUEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - OAB:3205-B/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão de fl. 863, 

remeto o presente feito a matéria para intimar a defesa do requerido para 

apresentar os memoriais escritos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 786040 Nr: 39924-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ XAVIER, CRISTIANO RIBAS 

BONETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA - 

OAB:12.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494-MT, FELIPE DEOLIVEIRA ALEXANDRINO - 

OAB:103.709, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082/MT, 

FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT, MAYARA TONETT 

GALIASSI SCHEID WEIRICH - OAB:18157, XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697

 (...) Não persiste interesse processual do requerente quanto à anulação 

do Ato nº 958/2006/CM haja vista que a nomeação dos servidores aos 

cargos públicos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi mantida pela 

decisão de mérito do Mandado de Segurança n.º 30.891 pelo Supremo 
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Tribunal Federal, logo, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante 

do exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI e art. 493, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem julgamento do 

mérito. Sem custas. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos 

do art. 19, da Lei 4.717/65. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1136755 Nr: 25973-89.2016.811.0041

 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: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR TAVARES DOS SANTOS, 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI 

- OAB:13647/MT, GUSTAVO DI ANGELLIS D SILVA ALVES - 

OAB:OAB-DF 40.561, JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:12055, 

LÉO DA SILVA ALVES - OAB:7621/DF, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que 

concedeu a estabilidade excepcional ao requerido Valmir Tavares dos 

Santos (Ato n. 875/95); e ainda, do Ato nº. 02/87, que o consolidou no 

cargo de Assistente Adjunto Parlamentar; do Ato OS/SRH/197/92, que o 

enquadrou no cargo de Oficial Legislativo; do Ato nº. 448/MD/94, que o 

colocou no cargo de Auxiliar de Apoio Legislativo; do Ato nº. 608/03 que o 

enquadrou no cargo de Técnico Legislativo de Nível médio da AL/MT; e 

ainda todos os atos administrativos subsequentes que lhe concederam 

enquadramento, progressão, incorporação e etc.Condeno a requerida 

Valmir Tavares dos Santos ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No 

tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em 

ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de 

seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento à requerida Valmir Tavares dos Santos, de 

qualquer remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente dos atos 

declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o cumprimento da 

determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer 

manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028816-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA VEIGA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT0004300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DALLAGNOL NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO)

LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA OAB - MT21399/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1028816-73.2017.8.11.0041 AUTOR: PALOMA VEIGA 

GONCALVES RÉU: SABINO DALLAGNOL NETO Vistos etc. Ante 

informações do id: 11091848, designo audiência de conciliação, para o dia 

07 de março de 2018, às 11:00 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Intimem-se, por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028816-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA VEIGA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT0004300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DALLAGNOL NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO)

LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA OAB - MT21399/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1028816-73.2017.8.11.0041 AUTOR: PALOMA VEIGA 

GONCALVES RÉU: SABINO DALLAGNOL NETO Vistos etc. Ante 

informações do id: 11091848, designo audiência de conciliação, para o dia 

07 de março de 2018, às 11:00 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Intimem-se, por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036728-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TEIXEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN FERREIRA DOS REIS OAB - MT17039/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1036728-24.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: AMANDA TEIXEIRA 

LEITE EXECUTADO: PAULO LUIZ DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 10 (dez) dias, 

colacionando aos autos cópia do título executivo extrajudicial, tendo em 

vista que o constante no Id. nº 11410339 não atinge a finalidade 

pretendida, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de 

janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 169672 Nr: 19159-81.2004.811.0041

 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: PAULO SERGIO CORRÊA DA COSTA, LUIZ FERNANDO 

CORREA DA COSTA, CELSO EBEL CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/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), JOSYANE MARIA CORREA 

DA COSTA 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
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 Cod. Proc.: 1072490 Nr: 56419-12.2015.811.0041

 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: MARIA LECI GURKIEVICZ, EAGDP, JGDP, MARIA LECI 

GURKIEVICZ, LILIANE DE PAULO, LILIANA MAFALDA FERREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ANASTACIO FERREIRA 

DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES G DE LIMA - 

OAB:5773/MT, MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - 

OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), MARLEY PAESANO DA 

CUNHA GRAELLMANN 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.: 747243 Nr: 44484-14.2011.811.0041

 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: MLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB: 10.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1172891

Vistos etc.

 OFICIE-SE o Banco do Brasil para que realize o depósito dos saldos 

existentes em nome do inventariado, em conta judicial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, vinculada aos autos.

Após, INTIME-SE a inventariante, para que comprove o depósito judicial da 

quantia arrecada com a venda do veículo Corsa Wind, considerando que 

sua liberação depende de autorização deste Juízo, independente do valor 

a ser arrecado e do valor da dívida a que será revertido para quitação.

 Por derradeiro, concluídas as determinações acima, INTIME-SE a 

inventariante para que, apresente últimas declarações e plano de partilha.

 DESENTRANHEM-SE os documentos acostados às fls. 121/126, pois não 

guardam relação com o presente processo.

 Na sequência, voltem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 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.: 836964 Nr: 41868-95.2013.811.0041

 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: AKGDA, PGGDA, SDCGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPNDA, EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, IZABELLA 

PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/O-MT

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial de majoração da 

obrigação alimentar, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por falta de 

amparo legal. Ciência ao Ministério Público Estadual.Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.Sem custas.P. R. I. 

C.Cuiabá-MT, 16 de 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.: 917118 Nr: 41512-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMDO, PMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF, PEDBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862-MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - 

OAB:15.908/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DO HERDEIRO PATRICK, do termo de audiência de fls. 570, a 

seguir transcrito em parte: “... Intime-se da presente ação o herdeiro 

Patrick que, se habilitou nos autos de inventario.''

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1124868 Nr: 20852-80.2016.811.0041

 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: JOVITA ALVES PEDROSO, AMARÍLIO ALVES 

PEDROSO, JOVITA ALVES PEDROSO, ARENILSON ALVES PEDROSO, 

JOVINO ALVES PEDROSO, AMBROSINO EMILIO PEDROSO, AVELINA 

ALVES PEDROSO DE SOUZA, FLORENTINO ALVES PEDROSO, AGRIPINO 

ALVES PEDROSO, ANDRE DOS SANTOS PEDROSO, JOVINA ALVES 

PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUELINA ALVES PEDROSO, 

ESPÓLIO DE LUCAS EVANGELISTA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, por meio do seu Advogado, para 

manifestar-se no feito acerca da manifestação da PGE/MT, de fls. 

111/112, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 427173 Nr: 5725-06.1996.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNXDS, MLDS, PXDS, MXDS, MPXES, MLXES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA 

- OAB:21.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103, PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA 

CAMPOS - OAB:14103/O, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - 

OAB:21.305, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - OAB:21305/O

 Ação 427173

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Sobrepartilha, em ação de Inventário, proposto por 

Edite de Souza Barbosa, de bem imóvel deixado por Mauro Luis dos 

Santos, falecido em 05/04/1996.

O formal de partilha foi expedido ainda no ano de 1997, e o processo foi 

arquivado.

Às fls. 68/78, a parte autora promoveu o desarquivamento dos autos e, 

pugna pela sobrepartilha de um imóvel, vendido, ainda em vida, pelo autor 

da herança, contudo sem que houvesse a transferência da propriedade 

antes do seu falecimento.

A certidão negativa da Fazenda Pública Estadual encontra-se à fl. 137.

Por derradeiro, a parte autora requereu a concessão da gratuidade 

processual, juntando aos autos comprovante de renda, no qual consta o 

recebimento de auxílio doença, no montante líquido de R$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais), pelo que DEFIRO a gratuidade pleiteada.

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, CPC e, por 

consequência, DEFIRO a adjudicação do imóvel urbano de matrícula nº. 
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23.591-R1, cuja cópia consta à fl. 90, em favor da requerente Edite de 

Souza Barbosa.

 Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades 

legais e baixas devidas, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.

Sem custas.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 22 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.: 450919 Nr: 2629-66.1985.811.0041

 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: LEONY PALMA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA PALMA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOELLY DO COUTO 

ALBERNAZ SILVA - OAB:16.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, para as providências necessárias no prazo de 05 

(cinco) dias, ante o desarquivamento dos autos, conforme requerido, sob 

pena de retorno dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 780233 Nr: 33768-88.2012.811.0041

 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: JAVDA, MDGVDA, BNDA, ÁADVDA, EDEMDA, 

ÁADVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6.999/MT, ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO - 

OAB:16529/O, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, BRUNA 

ELISA PERON - OAB:14.604, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, 

JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, MÔNICA FRAGA C. L. 

FONSECA - OAB:11.819/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 780233

Vistos etc.

 Tendo em vista a informação do falecimento do inventariante José Alberto 

Vieira de Aguiar, faz-se necessária a regularização da representação do 

espólio nos autos, pelo que, obedecendo a ordem estabelecida no art. 

617, do CPC, nomeio ÁLVARO AUGUSTO DE VIEIRA AGUIAR inventariante 

para que, preste compromisso, em 05 (cinco) dias, e, sendo o caso, 

RATIFIQUE as últimas declarações apresentadas às fls. 367/376, para 

posterior homologação.

Ademias, por oportuno, apresente o inventariante ora nomeado, certidões 

negativas das Fazendas Públicas Estaduais e Municipais do Estado de 

São Paulo, conforme já determinado às fls. 282/284.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 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.: 1141425 Nr: 28033-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS COSTA MOTTI, FABIANO COSTA MOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDIR MOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, por meio do seu Advogado, para 

manifestar-se no feito acerca da manifestação da PGE/MT ( fls. 100/101), 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1151844 Nr: 32495-35.2016.811.0041

 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: DRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO DO SUL - OAB:MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:15591

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, por meio do seu patrono, para manifestar-se 

no feito, no prazo legal, acerca do resultado do exame de DNA de fls. 

103/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1165911 Nr: 38323-12.2016.811.0041

 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: BENEDITO AURELIO DOS SANTOS, ÉVINEY RODRIGUES 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUZIA RODRIGUES PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar-se no feito acerca da petição da PGE de fls. 79, no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1249837 Nr: 21055-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VILHENA - RO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1266389

Vistos etc.

Trata-se de carta precatória, redistribuída para este juízo por força da 

resolução 11/2017TP, de 09/11/2017.

Intime-se a parte autora, para manifestar-se, acerca da certidão de fls. 11.

Decorrido o prazo sem manifestação, devolvam-se os autos ao douto juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

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.: 1253668 Nr: 22300-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TOFI JACOB - 

OAB:100.944/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1253668
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Vistos etc.

Trata-se de carta precatória, redistribuída para este juízo por força da 

resolução 11/2017TP, de 09/11/2017.

Intime-se a parte autora, para manifestar-se, acerca da certidão de fls. 09.

Decorrido o prazo sem manifestação, devolvam-se os autos ao douto juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 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.: 99914 Nr: 16323-14.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM CORREA FERREIRA, DARIO CORREA DA 

COSTA NETO, MARIA RITA FERREIRA DE MORAES, LEDA CORREA 

FERREIRA DO NASCIMENTO, ANDERSON CORREA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO FERREIRA ( FALECIDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, REGIANE XAVIER DIAS - OAB:, 

REGIANE XAVIER DIAS - OAB:PROCURAD.DA DEF, SERGIO ALVES 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 18.512

 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), SERGIO ALVES TEIXEIRA 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.: 148052 Nr: 10728-34.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RABELLO DE CASTRO, ÂNGELA RABELLO DE 

CASTRO MEIRELLES, SONIA RABELLO DE CASTRO, LUCIA RABELLO DE 

CASTRO, NEWTON RABELLO DE CASTRO JUNIOR, JULIETA D'ALMEIDA 

STRUTT, OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON RABELLO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA 

ESTEFAN - OAB:7.030/MT, BISMARCK DUARTE DINIZ - OAB:2987/MT, 

BRUNO SAMPAIO SALDANHA - OAB:8.764/MT, CARLA MITIKO HONDA 

DA FONSECA - OAB:7.111/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FERNANDA BAPTISTA JARROS - 

OAB:6255, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GLAUCO DE 

GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, JAKELINE APARECIDA MOURA - 

OAB:6.064/MT, Jakeline Aparecida Moura - OAB:6064/MT, 

JULYEFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844, 

LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6.755/MT, MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, SONIA 

RABELLO DE CASTRO - OAB:07.07.77-RJ, Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

THOMAZ HENRIQUE R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT, THOMAZ 

HENRIQUE R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 12.476, THOMAZ 

HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15414/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/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), JULYEFERSON CHISTIANO 

DA COSTA SANTOS 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.: 326989 Nr: 225-36.2008.811.0041

 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: GISELLE BELEM MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MOREIRA LIMA FILHO, 

UBALDIRA BELEM MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), RUY NOGUEIRA BARBOSA 

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.: 367573 Nr: 5521-05.2009.811.0041

 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: NÉLIA DE CASTRO ANTUNES MACIEL, ALUISIO DE 

CASTRO ANTUNES MACIEL, ENILDES PAULINO VILELA MACIEL, NPVM, 

TPVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENÊ ANTUNES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508 - MT, PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - 

OAB:9508 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA 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.: 726818 Nr: 22653-07.2011.811.0041

 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: JUCINET HELENA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIERME FRANCISCO MEIRA - 

OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 758337 Nr: 10573-74.2012.811.0041

 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: IMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRJDCJ, HGLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 Código 758337

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que o presente inventário foi aberto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 314 de 689



ainda, no ano de 2012, em decorrência do falecimento de Raul José de 

Carvalho Junior, na data de 23/03/2012.

 Após longo período sem se manifestar nos autos, a inventariante Isadora 

Marimon de Carvalho apresenta petição em 29 de agosto de 2017 (fls. 

386/391), para informar que está acompanhando a filha na cidade de 

Niterói em tratamentos, pois nasceu com problemas relacionados ao Zika 

vírus, juntando documentos comprobatórios.

Dessa forma, considerando a situação pessoal enfrentada pela 

inventariante, com fundamento no art. 990, do CPC, REVOGO a decisão de 

fls. 18, quanto à nomeação da inventariante Isadora Marimon de Carvalho, 

com fundamento no art. 622, inciso II, do CPC e, NOMEIO como 

inventariante o companheira/meeira sobrevivente HILDETE GARCIA 

LOBATO LOPES.

INTIME-SE a inventariante ora nomeada, para que, preste compromisso, em 

05 (cinco) dias, e apresente as últimas declarações, acompanhado de 

plano de partilha, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intime-se a sucessora para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Alertem-se as partes interessada de que, este juízo não admitirá atrasos 

desmedidos, como os verificados neste feito. Advirta-se que, o não 

cumprimento da presente ordem, no prazo estipulado, implicará na 

extinção da presente ação.

Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de janeiro 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.: 775686 Nr: 28947-41.2012.811.0041

 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: JAIME ANTONIO UBIALLI, GIANCARLO UBIALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WILSON LUIZ UBIALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14.048/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), JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO OAB/MT 11258 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 Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 791260 Nr: 45333-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSB, LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA GASPERIN ANDRADE - 

OAB:6849-B, ANDRÉA GASPERIN ANDRADE - OAB:6849-B/MS, SARA 

DE LORDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4807 B/ MT, SUELLEM 

DE ARRUDA UKRAINSKI - OAB:15.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 5.880A

 nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação do 

Executado na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se 

nos termos do art. 854, § 2.º, do Código de Processo Civil, ante a penhora 

no rosto dos autos na Ação Trabalhista n° 0000798-28.2014.523.0026

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 861659 Nr: 3047-85.2014.811.0041

 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: MMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882/MT, MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - OAB:12749, 

ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para retirar a certidão expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 939212 Nr: 54185-91.2014.811.0041

 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: JTDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:19450/O, FABRICIA BARROS DE PAIVA - OAB:11.872, GRASIELA 

ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/MT, SIDINEI DOS SANTOS NUNES - OAB:11252, THIAGO 

MOURA NASSER - OAB:18044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora a dar 

prosseguimento ao feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 285, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Cumpra-se.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 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.: 1046422 Nr: 44567-88.2015.811.0041

 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: PBF, BBFDO, MBFDO, PBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1046422

Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que os sucessores apresentaram 

plano de partilha às fls. 102/104, que conta com parecer favorável do 

ilustre Ministério Público Estadual.

Contudo, para a homologação do plano de partilha, faz-se necessária a 

intimação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, para que 

efetuem a transferência dos saldos existentes para conta judicial do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para posterior levantamento.

Consigno que, os saldos de verbas rescisórias junto ao munícipio de 

Cuiabá e Estado de Mato Grosso, já foram levantadas, pois segundo 

consta do plano de partilha, foram utilizados para pagamento do saldo 

devedor do veículo VW Gol, conforme consta à fl. 104.

Ademais, há pedido nos autos de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido de gratuidade processual, colacionado à fl. 46/50, ainda 

pendente de apreciação, o qual postergo sua análise para após as 

providências que ora se determinam.

Diante do exposto, OFICIEM-SE o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 

Federal para que efetuem a transferência dos saldos depositados, em 

nome do falecido Everaldo Aparecido de Oliveira, em conta judicial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após, voltem os autos conclusos para apreciação do plano de partilha.

Expeça-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 17 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.: 1046732 Nr: 44759-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKCDO, CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora a dar 

prosseguimento ao feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 285, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Cumpra-se.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 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.: 1081608 Nr: 2317-06.2016.811.0041

 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: AOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora a dar 

prosseguimento ao feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 285, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Cumpra-se.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 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.: 1101134 Nr: 10995-10.2016.811.0041

 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: JUCELI DA SILVA CORREA, HELENA LEITE DE 

ALMEIDA, CIRO LEITE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FAGNER ROBERTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, para RETIRAR o ALVARÁ JUDICIAL 

expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1136092 Nr: 25618-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPIMDPSDSDC, ACIDS, MIDS, MIDS, MIDSC, 

IIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO UDSON DE OLIVEIRA 

RAMOS - OAB:6699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS - OAB:OAB/MT 11.029

 Diante do exposto, DECLARO a convivência em UNIÃO ESTÁVEL de 

ERASMO EVANGELISTA PEÇANHA e IZAURA INACIA DE JESUS, ocorrida 

entre o ano de 2010 a 09 de março de 2013, data de seu falecimento, com 

fulcro no art. 226, §3º da Constituição da República e arts. 1.723 e 

seguintes do Código Civil, para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos.Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação.Sem 

custas. P.R.I. C.Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Titular da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1169865 Nr: 40116-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVFXB, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JXB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465-B, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001/MT, JAMILLE 

CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494/MT, JULIANA ROSE 

ISHIKAWA - OAB:18.210, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4.021, PAULO COSME 

DE FREITAS - OAB:3739, RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - 

OAB:4683/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, VERA LÚCIA 

MARQUES LEITE - OAB:11.144

 nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação do 

Executado na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se 

nos termos do art. 854, § 2.º, do Código de Processo Civil, ante a penhora 

do saldo da conta de FGTS às fls. 74/75

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 94650 Nr: 11337-12.2002.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO GOMES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA CORSINA DA SILVA MOURA - DE 

CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:MT-3.477

 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) FRANCISCO ARAUJO 

FREIRE 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, § 2º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 104848 Nr: 1374-05.1987.811.0041

 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: CRDO, EBDO, CMTO, RRDO, FTDO, GFTDO, RTDO, 

ETOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDO, KGCDO, JPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6879, GILMAR ANTÔNIO DAMIN - OAB:8.111/MT, JOSE 

CORBELINO BOJIKIAN - OAB:1022/MT, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT, WILTON LEITE PAESANO - OAB:3266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21.536-O, GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA 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.: 730413 Nr: 26468-12.2011.811.0041

 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: ECAN, WF, JF, MF, WF, EF, MF, OFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14-035, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15.156, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/MT, 

CRISTHIANE GAIVA MATTOS - OAB:, ELIMARI CUNHA FONTES - 

OAB:18329, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415/O, FELLIPE 

BAEZ MALHEIROS - OAB:18517/MT, JOSE ANTÔNIO S. POMPEU 

CARDOSO - OAB:21046, JULIANA ANDRADE MARCELO ANTUNES - 

OAB:18760, LUIZ DA PENHA CORREA - OAB:8119/MT, MARIELLE DA 

SILVA FERNANDES - OAB:19863/O, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 19863/O, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 730413

 Vistos etc.

Ante as informações de fls. 265/266, intime-se a inventariante, para que 

junte aos autos, avaliação do bem, realizada por avaliador habilitado junto 

ao CRECI, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 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.: 754700 Nr: 6693-74.2012.811.0041

 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: MPDEDMG, FGDC, FABJDC, AMB, MMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE PAIVA PINTO - 

OAB:6220, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, 

RENATO PERBOYRE BONILHA - OAB:3844 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de levantamento do bloqueio 

realizado.Por outro lado, INTIME-SE a atual presidente da Fundação Abrigo 

Bom Jesus, Cleide Mianda de Oliveira, para que disponibilize todos os 

documentos necessários à prestação de contas pendentes nos atos, 

dentro os quais extrato de saque de benefício do idoso Felipe Gregório da 

Costa, referente ao ano de 2012 a 2016, ano em que houve a substituição 

da curadora, os livros de registro de entrada e saída de valores dos 

idosos e pasta completa do idoso, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responder por crime de desobediência.Cumpra-se com 

celeridade, já que se trata de direito de idoso.Cuiabá-MT, 24 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.: 772861 Nr: 25981-08.2012.811.0041

 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: SAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDATR, EDMDFST, AMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419/MT, VINÍCIUS ALEXANDRE FORTES DE BARROS - 

OAB:14.481

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), MATEUS CÁSSIO LOPES DE 

LIMA 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.: 772862 Nr: 25982-90.2012.811.0041

 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: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA APARECIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419/MT, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - 

OAB:19495/O, VINÍCIUS ALEXANDRE FORTES DE BARROS - OAB:14.481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), MATEUS CÁSSIO LOPES DE 

LIMA 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.: 801743 Nr: 8178-75.2013.811.0041

 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: DADAF, WCDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 801743

Vistos etc.

 Tendo em vista que já foi exaurida a prestação jurisdicional na presente 

demanda, e que sua integral finalização depende, exclusivamente, da 

parte interessada no sentido de, valendo-se dos meios processuais 

adequados para discussão de eventual pendência perante a Fazenda 

Pública Estadual, trazer aos autos os documentos necessários à 

expedição do formal de partilha, ARQUIVEM-SE os presentes autos.

 Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 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.: 1083037 Nr: 2974-45.2016.811.0041

 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: EMBDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SEGOVIA MOREIRA - 

OAB:17.140, BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - OAB:19463/O, EDILSON 

LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCHIETA - OAB:17.687, JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - 

OAB:19462, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14.970/MT, MARCELO 

ALGUSTO MOTA SOARES - OAB:18555, MAURO BASTIAN FAGUNDES 

- OAB:8907/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)MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES 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 das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1084190 Nr: 3503-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELLE DOS SANTOS FELIZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FRUTUOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIOMAR SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:OAB 21.001

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 
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INTIMAÇÃO DAS PARTES, para RETIRAR o TERMO expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1121414 Nr: 19416-86.2016.811.0041

 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: DCDO, DCDO, DCDO, LODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1121414

Vistos etc.

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a homologação da 

partilha, está dependendo da regularização da renúncia realizada pelos 

herdeiros em benefício da meeira, do único bem a ser partilhado.

 Preliminarmente, DEFIRO o pedido de conversão da presente processo de 

inventário em arrolamento, nos termos do art. 664, do CPC.

Por outro lado, com amparo no parecer Ministerial de fls. 82/83, DEFIRO o 

pedido de exclusão do acervo, do bem imóvel, matriculado sob o nº. 

63.950, doado em vida pelo autor da herança em benefício da 

ex-convivente Laura Oliveira dosa Santos e dos três filhos, ora herdeiros.

Por derradeiro, considerando que a exigência constante no art. 1.806, do 

CC, constitui requisito de validade do ato, imperiosa a sua realização por 

meio de instrumento público ou termo judicial, em que pese o plano de 

partilha tenha sido realizado, perante à douta Defensoria Pública Estadual.

Dessa forma, ACOLHO o parecer Ministerial de fls. 82/83, e determino:

INTIME-SE o inventariante para que viabilize a renúncia válida dos 

quinhões hereditários, mediante termo nos autos, sendo que a colheita da 

assinatura do herdeiro Douglas Claudino de Oliveira, será realizada por 

meio de oficial de justiça, perante o Presídio Carumbé e, a do herdeiro 

incapaz, deverá ser formulada motivação para análise do Ministério 

Público Estadual e, posterior apreciação deste Juízo, OU, para que se 

manifeste quanto à possibilidade de venda do veículo, a fim de que a 

quantia recebida seja rateada entre os herdeiros, resguardando-se a 

quota-parte do herdeiro incapaz, que deverá ficar depositada em juízo, até 

que este alcance a maioridade.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-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): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1155785 Nr: 34241-35.2016.811.0041

 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: EDNA AMORIM DO CARMO, TEREZINHA DO CARMO, 

CARLOS HENRIQUE DO CARMO, MEIRE QUEIROZ DO CARMO, VILMA 

MARIA DAS DORES DO CARMO EZEQUIEL, BENEDITO NUNES EZEQUIEL, 

ELIANE RAMIRES NUNES, EDIVALDO SPINOSA DA SILVA, REGINA 

MIGUELINA DO CARMO, LUZIA BENEDITA DO CARMO, CRISTINA MARIA 

DO CARMO SPINOSA, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER, ROGERIA 

AUXILIADORA DO CARMO, ROSANA CONSTANÇA DO CARMO, LIDIANE 

RAMIRES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL BENEDITO DO CARMO, 

LIDIANE RAMIRES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio do seu Advogado, para efetuar o 

pagamento das custas referentes ao Formal de partilha e retira-los.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1172891 Nr: 41260-92.2016.811.0041

 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: MCDSN, MFNDDS, VLNDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1172891

Vistos etc.

 OFICIE-SE o Banco do Brasil para que realize o depósito dos saldos 

existentes em nome do inventariado, em conta judicial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, vinculada aos autos.

Após, INTIME-SE a inventariante, para que comprove o depósito judicial da 

quantia arrecada com a venda do veículo Corsa Wind, considerando que 

sua liberação depende de autorização deste Juízo, independente do valor 

a ser arrecado e do valor da dívida a que será revertido para quitação.

 Por derradeiro, concluídas as determinações acima, INTIME-SE a 

inventariante para que, apresente últimas declarações e plano de partilha.

 DESENTRANHEM-SE os documentos acostados às fls. 121/126, pois não 

guardam relação com o presente processo.

 Na sequência, voltem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028816-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA VEIGA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT0004300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DALLAGNOL NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO)

LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA OAB - MT21399/O (ADVOGADO)

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: 1028816-73.2017.8.11.0041 AUTOR: PALOMA VEIGA 

GONCALVES RÉU: SABINO DALLAGNOL NETO Vistos etc. Ante 

informações do id: 11091848, designo audiência de conciliação, para o dia 

07 de março de 2018, às 11:00 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Intimem-se, por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008998-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO MARTINS RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

MARCIA ANTONIA DA COSTA MOREIRA OAB - 468.982.041-49 

(CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONILIA SOARES DE SOUZA COSTA (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: 1008998-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AMARILDO 
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MARTINS RODRIGUES DA COSTA CURADOR: MARCIA ANTONIA DA 

COSTA MOREIRA REQUERIDO: DIONILIA SOARES DE SOUZA COSTA 

Vistos etc. O exequente confirma o recebimento dos valores cobrados na 

presente ação executiva (id: 10267859), restando pendente, tão somente, 

a juntada do termo de curatela definitivo do autor, conforme bem 

salientado pelo douto Ministério Público (id: 11041994), bem como, a 

expedição de alvará judicial, para a liberação do valor bloqueado (id: 

11030742). Sendo assim, determino: 1- Intime-se o requerente, por meio 

de seu culto advogado, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, 

cópia do termo de curatela definitivo do autor, sob pena de extinção. 2- 

Expeça-se alvará, para levantamento do valor bloqueado, depositando-se 

o numerário na conta bancária do patrono do autor (Francisco Cláudio 

Jassniker Junior, CPF: 015.724.991-33), conforme descrito na exordial, 

junto ao Banco do Brasil, agência 2128-8, conta: 21508-2). Outrossim, 

determino a retirada da petição e documentos contidos nos ids: 11151998, 

11153472, 11153457, 11153494, 11153523, 11153555, 11153575, 

11153580, 11153601, visto que, tais requerimentos não se vinculam à 

presente ação, causando, apenas, tumulto processual. Com as 

providências, vista ao digno Ministério Público e, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027573-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GOMES DE CARVALHO (REQUERIDO)

ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

SIDNEY GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

IONETE DORCELINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

RENATA SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR COSTA DA SILVA OAB - GO15713 (ADVOGADO)

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: 1027573-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE ROCHA 

ALVES JUNIOR REQUERIDO: IONETE DORCELINA DOS SANTOS, RENATA 

SANTOS CARVALHO, PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO, PEDRO 

HENRIQUE SANTOS CARVALHO, MARCOS GOMES DE CARVALHO, 

ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO, SIDNEY GOMES CARVALHO 

Vistos etc. Ante as informações do id: 11466685, determino a intimação da 

parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, comprove o pagamento do restante do valor do exame, no 

importe de R$ 1.395,00 (hum mil trezentos e noventa e cinco reais), por 

meio de depósito na conta bancária[1] do Laboratório Biogenetics, sob 

pena do material coletado ser descartado. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

Janeiro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juiza de Direito [1] Banco do Brasil, agência 2591-7, conta corrente: 

49385-6, em nome de Almeida e Ataídes Ltda, CPNJ: 01.803.652/0001-27

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015543-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR DE PONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO OAB - MT6.846 (ADVOGADO)

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: 1015543-27.2017.8.11.0041 AUTOR: SILVANA MARQUES DA 

SILVA RÉU: MARCIO CEZAR DE PONTES Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, acerca da justificativa apresentada pelo devedor (id: 

11445881), requerendo o que de direito. Após, vista ao douto Ministério 

Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035871-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALEXANDRE DE ANDRADE OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA RUBIA DA SILVA OJEDA (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: 1035871-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO ALEXANDRE 

DE ANDRADE OJEDA REQUERIDO: POLIANA RUBIA DA SILVA OJEDA 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de seu culto advogado, para 

que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, adequando o acordo formulado, 

aos moldes do parecer do digno Ministério Público (id:11451627). Com as 

providências, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023922-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LAURA CINTRA BARBOZA (REQUERENTE)

JULIANNA CINTRA BARBOZA (REQUERENTE)

ORIDES DIAS BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY HELENA CINTRA BARBOZA (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: 1023922-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ORIDES DIAS 

BARBOZA, ANNA LAURA CINTRA BARBOZA, JULIANNA CINTRA 

BARBOZA INVENTARIADO: NEY HELENA CINTRA BARBOZA Vistos etc. 

Acolho, parcialmente, o pedido do id: 11431209, pelo que, concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias, para a complementação das primeiras 

declarações. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027645-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA OAB - MS6277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

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: 1027645-81.2017.8.11.0041 AUTOR: MAXIMILIANO PIRES DE 

MIRANDA RÉU: FARES HAMED ABOUZEID FARES, JOSÉ PAULO PIRES DE 

MIRANDA Vistos etc. Tendo em vista que, as partes pactuaram em 
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audiência de conciliação (id: 11454057), acerca da suspensão da 

presente ação, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias, para a vinda do 

laudo de DNA que, será juntado pelos demandantes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036730-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BELLE DA SILVA MENDES CEOLIN (REQUERENTE)

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 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 : 

1036730-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DALGIRO CEOLIN, JOICE 

BELLE DA SILVA MENDES CEOLIN Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Consensual, proposta por Dalgiro Ceolin e Joice Belle da Silva 

Mendes, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, 

consigno que o ilustre patrono dos requerentes, se equivocou quanto ao 

valor da causa, conforme se verifica na petição inicial – id. 10999663 e 

guia de recolhimento – id. 11019682, visto que não se atentou ao que 

determina o art. 292, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que impõe o 

recolhimento de custas remanescentes, considerando o valor do imóvel 

objeto de meação. Outrossim, a inicial veio acompanhada de documentos, 

dentre eles, a cópia da certidão de casamento e pacto antenupcial, 

certidão de nascimento da filha do casal, matrícula do imóvel objeto de 

partilha. Comprovam os requerentes que, contraíram matrimônio na data de 

14 de junho de 2007, sob o regime de separação de bens e, que desta 

união conceberam uma filha, Maria Rosa Ceolin, nascida aos 15/01/2010. 

Esclarecem que, em 10/10/2017, em comum acordo, resolveram se 

separar, estando, desde então, separados de fato. Informam que, a 

guarda da filha ficará a cargo da mãe, com direito de convivência 

garantido ao genitor, que o imóvel comum será vendido e partilhado em 

partes iguais entre ambos, sendo que o requerente se compromete à 

quitação do financiamento que recai sobre o imóvel. Instado a se 

pronunciar, o digno Ministério Público solicitou esclarecimentos, nos 

termos do parecer de id. 11075428. Determinada a intimação das partes - 

id. 11398240, foram apresentados esclarecimentos quanto ao modelo de 

guarda a ser exercido, assim como fixado valor exequível quanto a 

pensão alimentícia a ser pago em favor da filha, nos termos da petição de 

id. 11323502. O douto Ministério Público Estadual manifestou-se pela 

homologação do acordo – id. 11411902. É o relatório Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por Dalgiro 

Ceolin e Joice Belle da Silva Mendes, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A presente ação visa à extinção da sociedade conjugal dos 

requerentes por meio do divórcio, que se encontram separados de fato 

desde 10/10/2017, embora dispensável qualquer discussão quanto ao 

lapso temporal de separação, já que a ação de divórcio é incondicional. 

Comprovaram os requerentes a aquisição do imóvel residencial descrito 

na matrícula 99.612 – id. 11000022. Consigno que, em relação à filha do 

casal, nascida em 15 de janeiro de 2010, em que pese ser o modelo de 

guarda compartilhada a regra do nosso sistema, dada as 

incompatibilidades fáticas rotineiras das partes, foi estabelecida a 

modalidade de guarda unilateral, que ficará a cargo da genitora, com o que 

concorda o ilustre Ministério Público. Ainda, o requerente se compromete 

ao pagamento de pensão alimentícia, mensal, em favor da infante no 

montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ficando, assim, devidamente 

salvaguardados os interesses na mesma. Por fim, as partes acordam 

quanto a partilha de bens, guarda, alimentos, sendo que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira, conforme descrito na inicial. Diante do 

exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial e DECRETO O DIVÓRCIO de Dalgiro Ceolin e Joice Belle da Silva 

Mendes, com fundamento nos arts. 226, § 6º da Constituição da República 

e, artigo 487, inciso I do CPC, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Ante o 

acordo celebrado – id. 11000001, sobre a guarda unilateral, direito de 

convivência do genitor, alimentos e partilha do imóvel descrito na inicial, 

HOMOLOGO-O para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, com fulcro 

no art. 487, III, letra “b” do Código de Processo Civil. 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: JOICE BELLE DA SILVA MENDES INTIMEM-SE os 

requerentes para que efetuem o recolhimento das custas judiciais com 

base no valor do imóvel objeto de meação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

findo os quais, sem que haja o devido recolhimento, encaminhem os autos 

ao Cartório Distribuidor para que realize a anotação. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades legais e baixas 

devidas, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

P. R. I. C. Cuiabá-MT, 22 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034676-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA VALADARES MATTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034676-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CELMA VALADARES MATTAR 

REQUERIDO: JOAO GOMES Vistos etc. Considerando a informação 

contida de ID n. 11180110, redesigno a audiência de entrevista para o dia 

24 de abril de 2018, às 16h00min. Intime-se. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 365120 Nr: 3286-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESL, WSL, KSL, IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLISSON APARECIDO DE SOUSA 

ALMEIDA - OAB:12.937, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, 

JULIANA LEITE MELO - OAB:11.679, REGIANE DEISE DE O.FREIRE - 

OAB:17983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC, impulsiono os autos 

para fins de intimar a parte requerente a se manifestar acerca da 

devolução da Carta Precatória, dentro do prazo legal.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019154-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1019154-85.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ARENIL 

DE CERQUEIRA Endereço: RUA PROFESSOR FELICIANO GALDINO, 557, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-100 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE , acima qualificado, 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 
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disposto no Ofício juntado sob o ID N.11497147, no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,26 de janeiro de 2018. assinado 

eletronicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033394-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO TADEU HAENDCHEN OAB - MS2926-B (ADVOGADO)

REGINA PAULA DE CAMPOS HAENDCHEN ROCHA OAB - MS8066 

(ADVOGADO)

LUIS CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MS7682 (ADVOGADO)

ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI OAB - MT15647/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO: 1033394-79.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: SIMONE 

APARECIDA FERRARI Endereço: RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE 

MATOS, 637, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-605 PARTE REQUERIDA: 

Nome: ELIDIO JOSE DEL PINO Endereço: RUA NELSON FIGUEIREDO 

JÚNIOR, 628, VILA ANTÔNIO VENDAS, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79003-210 FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

apresentada, no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,26 

de janeiro de 2018. assinado eletrônicamente por Marya Santanna de 

Souza /GESTORA JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029486-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0019794A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE FERREIRA GONCALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1029486-14.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: EDSON 

PACHECO DOS REIS Endereço: AVENIDA PEDRO PAULO DE FARIA 

JUNIOR, 120, casa 17, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-270 PARTE REQUERIDA:Nome: LUCILENE FERREIRA GONCALVES 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 59, 

apto 302, RESIDENCIAL SÃO CARLOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-025 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificado, 

para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça e 

providências que entender cabíveis. CERTIDÃO: Certifico que, recebi para 

cumprimento ao r. Mandado Judicial expedido por este Juízo da 

Capital/MT., em que a parte todavia, Excelência, este Oficial de Justiça 

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. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,25 

de janeiro de 2018. Marya Santanna de Souza. Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029641-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. D. A. (REQUERENTE)

D. M. C. A. (REQUERENTE)

S. C. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

J. M. T. A. (REPRESENTADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1029641-17.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: PEDRO 

ERALDO DUARTE AMORIM Endereço: RUA CUSTÓDIO DE MELLO, 84, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-435 Nome: DELZIMAR 

MARQUES COSTA AMORIM Endereço: RUA CUSTÓDIO DE MELLO, 84, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-435 Nome: SYLVIO CESAR 

TEIXEIRA DA SILVA Endereço: QUADRA 6 CONJUNTO H, SOBRADINHO, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 73025-068 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificados, para 

tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto 

no DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA sob o ID N.10493634 ,prolatado neste 

processo OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,26 de janeiro de 2018. assinado 

eletronicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA JUDICIAL.

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000264-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE BRITO FORTALEZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1000264-64.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos Vistos, etc... Verifica-se dos autos que não houve 

o recolhimento das custas/taxas processuais. Dessa forma, determino a 

intimação dos Requerentes, através de sua d. patrona, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciárias, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Devem, 

ainda, no mesmo prazo, instruir a inicial com cópia da sentença que fixou 

os alimentos a qual pretendem seja revisada, uma vez que não cabe ao 

Juízo realizar diligência da parte interessada para desarquivamento dos 

autos. Após, voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1164010 Nr: 37554-04.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURISA MOREIRA DOS REIS, CARLOS ALBERTO 

MOREIRA DOS REIS, DEBORA MOREIRA DOS REIS, EVANDRO DE 

OLIVEIRA CAMPOS, EDSON CARLOS MOREIRA DOS REIS, THISSIANE 

MOREIRA LEITE DOS REIS, DAVISON SILVA GADELHA FILHO, FERNANDA 

CAROLINA MOREIRA DOS REIS GADELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FERNANDO BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar nos 

autos sobre o oficio de fls. 161, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 766502 Nr: 19261-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar nos 

autos sobre a certidão de fls. 252, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 291560 Nr: 10874-94.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DA SILVA REIS, J. V. R. P., CLEUSA DA SILVA 

REIS, EOZIU ARRUDA PAIXÃO, CLEDEVALDO ARRUDA PAIXÃO, 

ALEKSANDRO ARRUDA PAIXÃO, R. F. P., NEURACY DIVINA MARTINS 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIVALDO ARAÚJO PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:6795-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 431 e 432 da CNGC E DA ORDEM DE 

SERVIÇO 01/2007, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O 

ADVOGADO CESAR LIMA DO NASCIMENTO, PARA DEVOLVER O 

PROCESSO QUE ENCONTRA-SE EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, EM 

24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749872 Nr: 1546-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) NILO ALVES BEZERRA, para devolução dos 

autos nº 1546-67.2012.811.0041, Protocolo 749872, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 879532 Nr: 16519-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGC, CSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCILENY SIQUEIRA 

CAMPOS FERLETE - OAB:6404/MT

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Lohany Kelly 

de Oliveira Moraes Milan Barbosa, em face de Ricardo Gusmão Campos e 

Cauby Siqueira Campos, todos devidamente qualificados na inicial, sob os 

argumentos na inicial de fls. 05/12.

O pedido foi instruído com os documentos de fls. 13/24.

Em razão do não pagamento do débito, foi decretada a prisão civil do 

Executado, fls. 74/76.

O Executado às fls. 133 requereu a juntada de cópia da declaração 

subscrita pela Exequente, fls. 134, e requereu a expedição do alvará de 

soltura.

É o relatório. Fundamento e decido.

Antes de tudo, embora não tenha sido juntada procuração conforme 

determinada às fls. 86/86, considerando a urgência e a declaração de fls. 

134, na qual a Exequente (maior de idade), informa o adimplemento da 

dívida, passo a decidir.

Dito isso, diante do pagamento, impõe-se a extinção do presente, 

consoante preceitua o art. 924, II do CPC:

 “Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

 II – a obrigação for satisfeita”.

Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.

Por conseguinte, revogo a prisão do Executado, determinando seja 

expedido em favor deste o competente Alvará de Soltura, se por “AL” não 

estiver preso.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 884396 Nr: 19447-77.2014.811.0041

 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: TELMA DE MOURA VIANA, MARIA TANIDA FELIPIN 

PEREIRA, CIBELE FELIPIN PEREIRA, ANA LUIZA FELIPIN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:4.340-B/MT, 

Silvia Soares Ferreira da Silva - OAB:14610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão de fls. 444, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1149218 Nr: 31353-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVNA, WONP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em seguida, oportunize-se a manifestação da exequente no prazo de dez 

dias, mormente para que apresente o demonstrativo de débito atualizado, 

com a observância de que deverá levar em consideração o percentual de 

30% (trinta por cento), desde quando tomou ciência do atual vínculo 

empregatício, fls. 38v, e, em seguida, pelo mesmo prazo, ao exequente, 
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até para que possa efetuar o pagamento de eventual valor ainda devido 

e/ou requerer o que mais de direito. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise/decisão ou ulteriores deliberações, inclusive, se 

for o caso, mediante remessa à contadoria judicial. Às providências, com 

urgência.Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000225-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA CRUZ MIRANDA SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1000225-67.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio litigioso com partilha de bens Vistos, etc... A Requerente em seu 

pedido inicial noticia a existência de medida protetiva proposta em face do 

Requerido, a qual foi deferida no plantão judicial, Id n. 11290779, pág. 6/7, 

e, posteriormente, redistribuída ao Juízo da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme se verifica do 

Sistema Apolo. Dito isso, cumpre ressaltar que o artigo 33 da Lei nº 

11.340/2006 traz que toda e qualquer demanda de natureza familiar que 

tenha como nascedouro a ocorrência de episódios de violência doméstica 

deverão ser processadas e julgadas perante as Varas de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. Neste sentido, aliás, é firme a 

jurisprudência do e. TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE 

FAMÍLIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INCIDÊNCIA DO 

ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – 

REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. É 

incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza ” (TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 42373-2011, Rel. Desa. 

ClariceClaudino da Silva, j. em 10/8/2011) (g.n.) Ainda: "[...] 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. (...).” (TJ/MT, 5ª Câmara Cível, RAI nº 113921/2011, Rel. Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em11/04/2012) (g.n.) Pelo exposto 

declino a competência e o faço para determinar a remessa destes autos 

ao r. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher, com as cautelas de estilo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. Às providências, com urgência. Intime-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000323-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO DIAS RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO DIAS RIBEIRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000323-52.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação, se 

evidenciada a necessidade, de acordo com a real capacidade financeira 

do espólio, a ser apurada nos autos. Outrossim, em observância dos 

artigos 664 e 665 do CPC, ressalvada eventual demonstração, quanto a 

inviabilidade, procedo, desde já, a conversão para arrolamento, mais 

simplificado, mediante as retificações e anotações necessárias. Nomeio 

inventariante o Requerente IRENO DIAS RIBEIRO JUNIOR, e, embora 

dispensável (art. 664 do CPC), se necessário, poderá prestar 

compromisso em cinco dias, junto a Secretaria deste Juízo. Consigno, 

ainda, questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” E mais, conforme bem explica o 

douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao 

arrolamento comum (art. 664 do CPC): “No regime do Código de Processo 

Civil de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, que o 

inventariante/nomeado comprove ainda se existe ou não registro de 

testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do 

CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe 

ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em 

relação ao cumprimento do Provimento 56/2016-CNJ, bem como 

apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro, em 

observância ainda do art. 1829 do Código Civil. Em seguida, cite(m)-se 

o(s) herdeiro(s), que não estiverem representados pelo mesmo advogado 

do inventariante, pelo correio, e, quanto a publicação de edital, nos termos 

do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, dos herdeiros-interessados. Após, havendo 

testamento ou interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao 

Ministério Público. Do contrário, voltem imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000866-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINIL BARBARA SIQUEIRA RIDOLFI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RG (RÉU)

RG. (RÉU)

FLORILDA LAURA RIDOLFI ARRUDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000866-55.2018.8.11.0041 Ação: 

Cautelar satisfativa de pensão alimentícia com pedido liminar. Vistos, etc... 

Acolho a emenda a inicial de Id n. 11492113. Proceda-se a Secretaria 

Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao polo 

passivo. No mais, passo a analisar o pedido inicial. Defiro os benefícios de 

gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Trata-se de Ação Cautelar satisfativa de pensão alimentícia com pedido 

liminar proposta por Florinil Barbara Siqueira Ridolfi em face de Lindon 

Johnson Siqueira Ridolfi e Florilda Laura Ridolfi Arruda, todos qualificados 

nos autos, sob os argumentos, em síntese, de que é idosa, doente, 

desempregada, não tem filhos e seu ex-esposo e genitores são falecidos. 
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Esclarece que é irmã dos Requeridos, para os quais vem pedir a fixação 

de alimentos no valor de 03 (três) salários mínimos, objetivando sua 

manutenção mensal, pois estaria passando por necessidades, inclusive, 

recebendo ajuda de vizinhos. O pedido veio instruído com documentos 

(procuração, documentos pessoais e comprovante de endereço do 

Requerido Lindon Johnson Siqueira Ridolfi). É o relatório. Decido. Antes de 

tudo, necessário ressaltar que a obrigação alimentar dos irmãos é 

decorrência do dever de solidariedade familiar, tendo sua base legal no 

art. 1.694 do Código Civil e, como tal, é excepcional, somente se 

justificando na falta ou impossibilidade tanto dos ascendentes como dos 

descendentes. A Requerente em seu pedido apenas alega que seus 

genitores são falecidos e que é divorciada, bem como que seu ex-esposo 

veio a óbito, contudo não há comprovação nos autos. Resta, ainda, 

pendente, portanto, inclusive, a comprovação de que de fato os 

Requeridos são irmãos da Requerente. Dessa forma, por ora, indefiro, o 

pedido de fixação de alimentos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/04/2018 às 15:00 horas. 

Citem-se os Requeridos e intimem-se as partes, a Requerente através de 

seus d. patronos, para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito 

de rol, importando a ausência da Requerente em extinção e arquivamento 

do feito e a dos Requeridos em confissão e revelia. Na audiência, se não 

houver acordo, poderão os Requeridos contestarem, desde que o façam 

por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das 

testemunhas e prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1155556 Nr: 34134-88.2016.811.0041

 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: KDCM, ADCM, GDCR, GKDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, NPJ - ICEC - OAB:ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 58/59 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1158040 Nr: 35089-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11.405/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ÀS FLS.302/335, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1118229 Nr: 18001-68.2016.811.0041

 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: SSDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILUZE SILVA MULLER - 

OAB:10.523/O, PAULO ROGER ROSENO DIAS - OAB:19.802

 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. 64/65, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028768-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO E AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA ZONA 04 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ Luis Fernando Voto Kirche NÚMERO DO 

PROCESSO: 1028768-17.2017.8.11.0041; VALOR DA CAUSA:R$ 

200.000,00; Tipo: Família e Sucessões Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

Requerente: MARIA LICA DE LIMA Requerido: MANOEL ANTONIO DE LIMA, 

Residente e domiciliado na Rua Figueira, nº 69, quadra 10, bairro Jardim 

Imperial II, Cuiabá-MT. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA AUDIÊNCIA: A 

audiência se realizará no dia 16/02/2017, às 16:30 horas, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, de conformidade com o despacho 

abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada, 

acompanhada de advogado(s) habilitado(s) e testemunhas (independente 

de prévio depósito do rol), podendo, SE ASSIM QUISER, nela oferecer 

defesa, desde que o faça por meio de advogado, passando-se em 

seguida à oitiva de testemunhas e a prolação da sentença. DESPACHO: 

EM ANEXO ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

petição inicial. OBSERVAÇÕES: a) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Recomenda-se chegar com antecedência mínima 

de 30 minutos do horário agendado. Expedido por Ordem do MM. Juiz 

desta vara especializada. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo 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

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012542-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

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 Nos termos da legislação vigente e do 
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Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 11496832, em 

cumprimento à decisão de ID 10777423, impulsiono os autos para intimar o 

executado para complementar o pagamento, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de restabelecimento do decreto de prisão. Cuiabá/MT, 26 de janeiro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1232086 Nr: 15547-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGM, MGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE OLIVEIRA MUSSURI - 

OAB:RJ 47.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, defiro o pedido de vistas dos autos (fls. 11/18), pelo prazo de 10 

(dez) dias, devendo a parte, neste mesmo prazo, manifestar acerca da 

decisão e da certidão de fls.09/10.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1096782 Nr: 9215-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO HASS, MARIA ROSARIA RIBEIRO 

FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCLAIR VIEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP282203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Deixo de cumprir a decisão de fls. 07, tendo em vista que o requerido está 

recluso no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP, conforme 

informado na decisão de fls. 06.

 Assim, devolva-se à comarca de origem, com as nossas homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1131305 Nr: 23535-90.2016.811.0041

 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: FADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o laudo de fls. 125/127v, em cumprimento à decisão de fl. 123/v, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente (DJE) e requerida 

(Defensoria) a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar, 

e, após, para irem ao Ministério Público e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1192652 Nr: 2259-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMIRYS FELIPE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MOREIRA FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIO SILVEIRA LIMA - 

OAB:25947/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 09, prestando as informações ao juízo 

deprecante.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1230280 Nr: 14907-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS, MEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RODRIGUES 

FONSECA - OAB:CE/11.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 09, prestando as informações ao juízo 

deprecante.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1251502 Nr: 21611-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLGC, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 19230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 20, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 941042 Nr: 55180-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS PAREIRA 

GOUVEIA - OAB:27377/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Por meio do ofício de fls. 08 foi solicitado ao juízo deprecante a nova data 

designada para a audiência.

O ofício foi enviado na data de 21/07/2015 (fls. 09), contudo não houve 

resposta.
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Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1153917 Nr: 33464-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMDP, ARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, relativo à obrigação de prestar 

alimentos, no qual foi decretada a prisão do executado (fls. 40).

Logo após, o executado juntou comprovantes de diversos depósitos, 

realizados de outubro/2016 a outubro/2017; alegou que a partir do mês de 

novembro de 2017 os alimentos passaram a ser descontados diretamente 

de sua folha de pagamento; pelo que, requereu a extinção da execução e 

a revogação do decreto de prisão (fls. 54/55).

De fato, verifica-se que o executado apresentou diversos comprovantes 

de pagamento da pensão, em valor substancial. Por outro lado, a partir do 

mês de 2017, o executado não comprovou que os alimentos estão sendo 

descontados em folha.

Assim, considerando os pagamentos comprovados pelo executado, 

suspendo, por ora, o decreto de prisão do executado.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

quanto à petição e recibos juntados nas fls. 54/64, apresentando cálculo 

atualizado do débito remanescente, caso exista, tudo isso, sob pena de 

presunção de quitação.

Havendo apresentação de cálculo, intime-se o executado para que, em 03 

(três) dias, complemente os pagamentos, sob pena de continuidade da 

execução, com o restabelecimento do decreto de prisão, o qual não se 

elide com o pagamento parcial do débito .

De logo, advirto as partes que, em não havendo consenso quanto ao valor 

do débito, será ele apurado por cálculo da Contadoria do Juízo.

Expeça, com urgência, contramandado de prisão.

 Cumpra-se e intimem-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1196636 Nr: 3510-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSDS, NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE GUEDES CAVALLO 

BAPTISTA - OAB:OAB/RO 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1209951 Nr: 8401-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSSMDC, ELIZANGELA SILVA DA CRUZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYEL MONTEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se a decisão de fls. 07.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1235034 Nr: 16506-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Verifica-se pela certidão negativa, que o endereço do executado não foi 

encontrado pois não constou na carta precatória o endereço completo, 

com a quadra.

Todavia, nas fls. 06-verso, consta que o endereço fica na quadra 06.

Assim, expeça-se novo mandado de intimação, fazendo constar o 

seguinte endereço: Rua João Paulo dos Santos, nº 27, quadra 06, Bairro 

Coophamil, Cuiabá-MT.

Cumpra-se e intime-se, prestando as informações ao juízo deprecante.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1239003 Nr: 17801-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO LUIS RUI JUNIOR - 

OAB:84868/RS, KAREN DIANDRA SEVERO WEICHSUNG - OAB:98321/RS, 

LUIZ RAUL SARTORI - OAB:43275/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, informando a nova data 

da audiência, com prazo hábil para cumprimento do mandado, sob pena de 

devolução da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1243283 Nr: 19106-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAMELA SUELLEN DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

COMODORO-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1250918 Nr: 21456-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ DE CARVALHO, DECIO JOSÉ DE 

CARVALHO, DULCE MARIA DE CARVALHO, JOSUELITO CARVALHO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVÂNIA MESQUITA SILVA - 

OAB:240477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 106790 Nr: 10985-59.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MEDINA FALCÃO MACEDO, 

BEATRIZ DOS SANTOS GONÇALVES RIBEIRO, MANOEL CORREIA 

GONÇALVES RIBEIRO, JORGE GABRIEL DA SILVA, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOISIO SANTINI PEDRO - 

OAB:242.261/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

MARIA DAGMAR N. BRITO RODRIGUES - OAB:3.602-B, MOACYR DE 

SOUZA RIBEIRO - OAB:83.789-B, PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423, TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDÊNCIO - 

OAB:9887-A/MT, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI - OAB:1981, ALOISIO SANTINI PEDRO - OAB:242.261/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDA 

RAMOS AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:58816, MARIA JOSE LEAO - OAB:1353-E/MT, QUINTILIANO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57596 e 12.233, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:34.104/PR, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:128301/SP, SOELITA DAYANE - OAB:, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:15558/E, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8.331/MT

 Promovam-se as anotações necessárias em relação ao 

substabelecimento juntado às fls. 1289/1290.3. Às fls. 1293/1299, o 

inventariante repete pedido de expedição de alvará para regularização de 

venda de imóvel efetuada sem a autorização judicial.Tal pedido, 

anteriormente efetuado por meio da petição de fls. 1196/1198, já havia 

sido indeferido em razão da existência de inúmeras dívidas do espólio 

habilitadas no rosto dos autos, bem como, considerando a inexistência de 

comprovação da ausência de dívidas fiscais em nome do falecido. A 

despeito disso, o inventariante renova o pedido, alegando sua solvência 

para quitação das dívidas, sem, no entanto, trazer aos autos a 

comprovação do pagamento delas e da ausência de débitos fiscais do 

falecido perante as Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais, 

apesar de já ter recebido, com a venda efetuada, o valor de R$ 

4.250.000,00.Cabe ao inventariante o pagamento das dívidas, com a 

devida comprovação nos autos, de nada adiantando a demonstração de 

solvência.No entanto, tendo em vista a existência de inúmeros credores 

do espólio, a inércia do inventariante em quitar tais dívidas (já que não 

houve demonstração disso nos autos) e visando evitar maiores prejuízos 

a estes que há anos aguardam a quitação de suas dívidas, defiro 

parcialmente o pedido, para autorizar a expedição de alvará judicial 

autorizando (regularizando) a venda do imóvel matriculado sob o n.º 

6.455, do Livro n.º 2, do 5.º Cartório de Registro de Imóveis de São 

Paulo/SP, condicionando a transferência da propriedade ao depósito 

judicial dos valores remanescentes do pagamento do preço pago pelo 

imóvel. Comprovado o depósito judicial das 6 (seis) parcelas restante do 

pagamento ou do valor equivalente, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para a transferência da propriedade para a empresa Ocho Rios 

Empreendimentos e Participações Ltda. 4. Diligencie junto ao juízo 

deprecado solicitando informações sobre o cumprimento da carta 

precatória expedida e ainda pendente de cumprimento, certificando-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1046788 Nr: 44788-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDA, EDIVANA ROSA DE LANA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ORIAS DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KLASNER - OAB:OAB/MT 

16.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 08, por meio do ofício de fls. 09 

foi solicitado ao juízo deprecante a intimação da parte autora para que se 

manifestasse sobre a certidão negativa.

O ofício foi enviado na data de 19/09/2016 (fls. 10), contudo não houve 

resposta, embora o juízo deprecante já houvesse solicitado informações 

em relação à carta precatória (fls. 11/12).

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1158214 Nr: 35189-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSL, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE ANTENOR LARIO 

MARCHESE - OAB:169648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 08, sob 

pena de devolução da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.
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 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1167909 Nr: 39227-32.2016.811.0041

 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: RCDS, GCRDS, RCDS, EDRCF, ORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ocorre que, enquanto não houver julgamento de mérito na ação que a 

requerente pretende o reconhecimento de sua condição de herdeira, com 

a posterior anulação da partilha, não há como restringir qualquer dos 

atributos inerentes ao direito de propriedade reconhecido neste inventário, 

sendo inviável, pois, acolher a sua pretensão de determinar-se a 

constrição do imóvel inventariado.No entanto, em razão da demonstração 

da probabilidade do seu direito (certidão de óbito de fls. 121, na qual o 

número de herdeiros da falecida difere da juntada aos autos às fls. 27 e 

Laudo de Comprovação de Irmandade pela análise de DNA de fls. 

122/125), bem como, visando evitar prejuízos a terceiros de boa-fé, em 

observância ao poder geral de cautela, defiro parcialmente o pedido, para 

autorizar a simples anotação na matrícula imobiliária do imóvel 

inventariado, quanto à existência da “Ação de Reconhecimento de 

Maternidade”, ficando bem claro que essa simples anotação não impede a 

transferência ou oneração do imóvel. Tendo em vista a demonstração da 

existência de duas certidões de óbitos da mesma falecida, ambas 

expedidas pelo mesmo Serviço Registral de Pessoas Naturais, com o 

mesmo número de matrícula, sendo divergente uma da outra em relação ao 

número de herdeiros (fls. 27 e 121), determino a expedição de ofício para 

a Diretoria do Fórum da Capital, para adoção das medidas cabíveis em 

relação ao referido Serviço Registral que registrou o óbito.Faça 

acompanhar o ofício das cópias das certidões de óbito (fls. 27 e 121) e da 

presente decisão.Adotadas tais providências e por ter se findado na 

presente ação a função jurisdicional, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1204534 Nr: 6258-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDPC, DTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDPCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO EDUARDO DE SOUSA 

MOREIRA - OAB:28.403/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada do auto de penhora e da 

certidão, que encontram-se grampeados no final do processo.

Tendo em vista que foi cumprida a finalidade da presente deprecata, 

conforme auto de penhora, comunique-se ao deprecante, prestando as 

informações, acompanhada de cópia dos documentos pertinentes.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1210287 Nr: 8506-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:PRIMAVERA LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1227549 Nr: 13985-37.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21.951O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1238008 Nr: 17517-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLJR, HMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO FIM - 

OAB:4434/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1245884 Nr: 19876-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ARUEIRA DA SILVA SEBA, JKSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ROSARIO OESTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1259586 Nr: 24256-08.2017.811.0041

 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: MARIZE TEREZINHA MARTINS 

PIRES - OAB:11888-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889, ERIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:5822 OAB/MT, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - 

OAB:8830/MT, MARY INÊS DE ALMEIDA MARQUES - OAB:7163, 

REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, YURI FLORES DA CUNHA 

FREITAS - OAB:23.024

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão negativa de fls. 17, e o requerimento da parte 

autora às fls. 18/19, cumpra-se a decisão de fls. 10, conforme o as 

informações das fls. 18/19.

Cumprida, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1264535 Nr: 25890-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:OAB/MT 6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Então, com base no poder geral de cautela do juiz, atualmente previsto 

nos arts. 294 e seguintes do CPC (tutela provisória), recebo o esse pedido 

como de tutela provisória incidental, ou seja, incidental do processo de 

conhecimento, cujos autos se encontram no tribunal para apreciação de 

recurso de apelação.Por todas as razões mencionais e pelas dificuldades 

financeiras informadas pela requerente, defiro o pedido como ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO, para que ela, Ana Cristina Neiva, possa concretizar a 

venda da casa na forma já noticiada nos autos, ficando desde já 

esclarecido que haverá compensação pelo valor real do bem e não pelo 

valor por ela negociado.No mais, com os fundamentos constantes da 

presente decisão e da decisão de fls. 305/307, INDEFIRO A INICIAL do 

cumprimento de sentença, o que faço com fundamento no art. 485, I, do 

CPC, deixando de deliberar sobre honorários advocatícios, em razão do 

requerido/executado sequer ter sido intimado para integrar o cumprimento 

de sentença.Expeça-se de logo o alvará ora deferido.Extraia-se cópia da 

presente decisão e, com o retorno dos autos da ação de reconhecimento 

e dissolução da união estável, junte-a naqueles.Não havendo recurso 

desta decisão, promovam-se as baixas necessárias e arquivem-se estes 

autos.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.Cuiabá, 19 de janeiro de 

2018.Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1272656 Nr: 28507-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:PRIMAVERA LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

 Alberto Pampado Neto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1273000 Nr: 28639-29.2017.811.0041

 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: JPRE, CRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/MT, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Revisional de Alimentos c/c Regulamentação do Direito 

de Visitas proposta por JOÃO PEDRO REZENDE EVANGELISTA, 

representado por sua genitora Carollyne Rezende Figueira, em face de 

JOÃO PAULO EVANGELISTA FERREIRA.

 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 distribuída fisicamente para a 1º Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Capital em razão de 

suposta dependência com a Medida Protetiva de código 490071, que 

tramitou perante aquele juízo.

Acontece que, o juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar declarou sua incompetência para processar a presente demanda, 

sob o fundamento de que a ação busca revisar os alimentos que foram 

fixados na ação de código 1114793, que tramitou no juízo da 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, ao qual os autos foram remetidos 

(fls. 147).

Já o juízo da 4ª Vara de Família verificou que não há, no caso, a 

necessidade de distribuição da presente ação por dependência, vez que a 

ação de código 1114793 já está arquivada, motivo pelo qual determinou a 

livre distribuição do processo, para qualquer uma das varas de família da 

Capital (fls. 148).

Os autos foram redistribuídos, e remetidos para este juízo (fls. 149).

 Todavia, não verificada a dependência que justificasse a distribuição do 

processo de forma física, deve o mesmo ser distribuído pelo sistema PJE, 

por força da Portaria 554/2016-PRES, do TJMT.

Assim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e remetam-se 

com urgência os autos ao Cartório Distribuidor para que promova a 

digitalização do processo, e distribuição dele através do sistema PJE.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1274244 Nr: 1012529-35.2017.811.0041

 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 JOSE WIECZOREK DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JUSCILENE CUNHA DA CONCEIÇÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT 11.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Guarda 

Compartilhada com Pedido de Tutela de Urgência para Regulamentação de 

Visitas, proposta por FRANCISCO JOSÉ WIECZOREK DE CAMPOS, em 

face de MARIA JUSCILENE CUNHA DA CONCEIÇÃO.

 O presente feito foi inicialmente distribuído para este juízo, contudo foi 

declarada a incompetência desta vara e determinada a redistribuição do 

processo para a 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

da Capital, em razão da existência de Medidas Protetivas envolvendo as 

mesmas partes em trâmite naquela vara.

 Pela decisão de fls. 108/110, o juízo da 1ª Vara Especializada em 

Violência Doméstica e Familiar da Capital informou que as Medidas 

Protetivas que existam foram arquivadas e, cessada a cauSa autorizadora 

da modificação da competência, foi declarada incompetência daquela vara 

especializada e determinado o retorno dos autos a este juízo.

 Tendo em vista que por força da Portaria n.º 554/2016 - PRES, os 

processos desta vara devem tramitar pelo sistema PJE, e que inicialmente 

essa ação foi proposta eletronicamente, determino o desarquivamento dos 

autos de n° 1012529-35.2017.8.11.0041.

 Após o desarquivamento, promova o Sr. Gestor a juntada da cópia da 

decisão de fls. 108/110 e da presente decisão, nos autos supracitados.

 Após, remetam-se os autos ao gabinete para as demais deliberações.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001004-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ACELINO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001004-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CIPRIANA FERREIRA MENDES 

REQUERIDO: JOSE ACELINO FERREIRA Vistos etc. 1. A requerente pleiteia 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e verifica-se 

dos autos, que possui insuficiência de recursos para pagar as custas e 

demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos 

do art. 98, do CPC, pelo que, lhe concedo os referidos benefícios. 2. 

Trata-se de ação que visa regular os termos da Curatela, pelo que, 

designo audiência para entrevista do requerido (art. 751, do CPC), no dia 

02/05/2018, às 14h00min. 3. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem ao ato, cientificando o requerido que, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido 

(art. 752, do CPC). 4. Em razão dos documentos acostados à inicial (ID 

11413439 - Pág. 2/3), que demonstram o problema de saúde do requerido, 

que é portador Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por 

sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas (CID 10 – 

G40.2), ou seja, a probabilidade do direito, e havendo fundado receio de 

dano, já que necessária a manutenção das despesas, e não havendo 

perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante 

da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio 

CIPRIANA FERREIRA MENDES como curadora provisória do requerido 

JOSÉ ACELINO FERREIRA, a fim de que possa assisti-lo, nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por 

termo o compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 5. Com 

relação ao fato de que o registro civil das partes não comprova que são 

irmãos, fica a requerente, advertida de que, no decorrer do processo, 

deverá comprovar que os familiares previstos no rol preferencial do artigo 

1.775, do Código Civil, não estão vivos, ou não são aptos a exercer a 

curatela do interditando. 6. Nos termos do art. 753, do CPC, determino a 

realização de prova técnica quanto à capacidade do requerido, devendo o 

Sr. Gestor agendar data, para que, as partes compareçam na Diretoria 

Metropolitana de Medicina Legal do Estado de Mato Grosso, Setor de 

Neuropsiquiatria Forense, rua Sete, esquina com a rua Parecis, sem n.º, 

Bairro Carumbé, CEP 78050-420, Fone 3613-1205, para realização do 

exame. Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, 

que desempenhará seu encargo, independentemente de compromisso, 

devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após a realização 

do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) 

Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou 

deficiência retira do requerido o necessário discernimento para os atos 

negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa 

duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se 

transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; f) Se 

demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade de 

curatela?. 7. Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder. 8. Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes, para se manifestarem e, após, colha-se o parecer 

do representante do Ministério Público. 9. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Alberto 

Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000925-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGREPINA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

GERVASIO LEMES DE ARRUDA (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: 

1000925-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AGREPINA SILVA DE 

ARRUDA, GERVASIO LEMES DE ARRUDA Vistos, etc. 1. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial, no qual a requerente pretende o levantamento 

de valores, deixados por seu falecido filho GEOVANE SILVA DE ARRUDA, 

referentes ao Consórcio Nacional Honda. Assim, expeça-se ofício ao à 

Consórcio Nacional Honda, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe sobre a existência de valores referentes ao contrato do grupo 

38637, cota 775, RD 17, deixados pelo de cujus, depositando nos autos a 

referida quantia, no mesmo prazo, ou informando em qual conta do 

falecido os valores foram depositados, se for o caso. Deverá constar em 

anexo ao ofício cópia dos documentos de ID 11402319 - Pág. 4/5. 2. 

Ainda, 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, deve-se levar em consideração, para a análise 

do requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio, e 

não dos requerentes, vez que as custas processuais e demais despesas 

processuais serão suportadas pelo próprio espólio. No presente caso, 

verifica-se que o de cujus deixou um saldo, junto ao Consórcio Honda, no 

montante aproximado de R$1.566,63, restando, portanto, presentes os 

requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita, pelo que, os defiro. 3. Cumpra-se e intimem-se. Cuiabá-MT, 26 de 

janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000891-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIACO CABALLERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000891-68.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA RITA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: CIRIACO CABALLERO Vistos, etc. 1. A requerente 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e 

verifica-se dos autos, que possui insuficiência de recursos para pagar as 
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custas e demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

nos termos do art. 98, do CPC, pelo que, lhe concedo os referidos 

benefícios. 2. Em razão dos documentos acostados à inicial (ID 11399296; 

11399297; 11399317), que demonstram o problema de saúde do 

requerido, que encontra-se internado na UTI da Santa Cada de 

Misericórdia de Cuiabá, em ventilação mecânica por traqueostomia, em 

estado grave, sem previsão de alta, com diagnóstico de IAM e choque 

cardiogênico, estando impossibilitado de exercer suas atividades civis 

(probabilidade do direito); havendo fundado receio de dano, já que 

necessária a manutenção das despesas; e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela, diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio MARIA 

RITA RODRIGUES DA SILVA como curadora provisória do requerido 

CIRIACO CABALLERO, a fim de que possa assisti-lo, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 3. Tendo em vista a 

informação de que o requerido está internado na UTI da Santa Cada de 

Misericórdia de Cuiabá, e que a saúde dele encontra-se extremamente 

fragilizada, determino a realização de prova técnica quanto a sua 

capacidade, devendo o Sr. Gestor agendar data, para que, o médico 

oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu 

encargo independente de compromisso, compareça no referido local, para 

exercer o seu múnus. Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria 

de Justiça, que desempenhará seu encargo, independentemente de 

compromisso, devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após 

a realização do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes 

quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A 

enfermidade ou deficiência retira do requerido o necessário discernimento 

para os atos negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se 

por causa duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua 

vontade?; e)Se transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; 

f) Se demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade 

de curatela?. 4. Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes. 5. 

Além disso, considerando a situação física que se encontra o requerido, e 

que a constatação do estado de sua capacidade física e mental, dar-se-á 

por perito oficial do Estado, dispenso a audiência de entrevista[1]. 6. 

Diante da dispensa da audiência para entrevista do requerido, cite-o, na 

pessoa de qualquer parente, que não seja a Sra. Maria Rita Rodrigues da 

Silva, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar o pedido 

(art. 752, do CPC). 7. Decorrido o prazo, e não havendo impugnação, 

desde já, nomeio, nos termos do art. 752, §2º, do CPC, curador especial 

ao requerido, na pessoa da douta Defensora Pública em atuação nesta 

Vara, que deverá ter vista dos autos, para apresentar impugnação. 8. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 25 de janeiro 

de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito [1] Interdição. Necessidade 

de interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de 

pessoas gravemente excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de 

fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o 

interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação 

processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 

1091).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033260-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE CORREA DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ROSA DE LIMA (REQUERIDO)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1033260-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NILCE CORREA DE LIMA 

SANTOS REQUERIDO: DOMINGOS ROSA DE LIMA Vistos etc. NILCE 

CORREA DE LIMA SANTOS, qualificada nos autos, ingressou em juízo com 

a presente ação, que visa regular os termos da Curatela de seu pai 

DOMINGOS ROSA DE LIMA, igualmente qualificado. O Sr. Oficial de Justiça 

no ID. 10651550, e a requerente no ID 11139592, informaram que o 

interditando veio a óbito. O representante do Ministério Público nada opôs 

quanto à extinção do processo (ID 11246357). De fato, diante do 

falecimento do requerido, deixou de ser juridicamente possível a sua 

curatela, não havendo para a requerente interesse processual no 

prosseguimento do feito, já que o objeto da presente ação não pode mais 

se concretizar. Com essas considerações, JULGO E DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 485, IX, do CPC. Sem custas e honorários, vez que a requerente é 

beneficiária da justiça gratuita (ID 10519070). Transitada em julgado, 

promovam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001000-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERSONIC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SERPA JUNIOR OAB - SP232382 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM TRANSPORTADORAS, 

AEROPORTOS E CORREIOS DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037639-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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: I. Dê-se vista ao autor 

para comprovar o recolhimento das custas processuais. 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: 1022140-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE MORAES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação do IBADE, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o 

aporte da impugnação ou decorrido o prazo, especifiquem as partes as 

provas que desejam produzir, no prazo legal. 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015322-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIA LELIS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Intimem-se as partes para 

retificarem ou ratificar os autos processuais até então praticados, no 

prazo de 10 ( dez) dias. Após, conclusos. 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: 1038066-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE LIMA OAB - SP369801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: VISTOS ETC. Tendo em 

vista a determinação do STJ no EREsp 1.163.020/RS, publicada no DJe em 

15.12.2017, e considerando que a presente demanda versa sobre a 

matéria objeto de afetação pelo regime de recursos repetitivos (art. 1.037, 

II, CPC), SUSPENDO o presente processo até que sobrevenha o 

julgamento do mencionado recurso, o que poderá ser informado e 

comprovado pela parte interessada. Anote-se o necessário no sistema. 

Com o fim do prazo suspensivo ou julgamento do recurso representativo 

da controvérsia, retornem conclusos. Intime-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: 1021315-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHURRASCARIA RIOGRANDENSE EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (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: I. A 1ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça irá julgar, sob o rito do recurso repetitivo (Tema 986), a 

legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) 

e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na 

base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três 

recursos sobre o tema, quais sejam: REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e 

EREsp 1.163.020. Aliado a isso, determinou a suspensão em todo o 

território nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão. Posto isso, efetive o cumprimento da decisão, 

com consequente suspensão do processo. 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: 1001151-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI SATURNO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-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: Assim sendo, determino a 

imediata suspensão do presente feito, até o julgamento do REsp nº 

1.699.851/TO. Durante o período de suspensão do processo, o feito deve 

ser mantido em Arquivo provisório. Às providências. 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: 1034326-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Obras Públicas (IMPETRADO)

Secretaria Municipal de Gestão (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

G. O. LIMA - ME (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para COMPLEMENTAR O VALOR RECOLHIDO, 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 

Dom Aquino, Cuiabá-MT, uma vez que fora recolhido somente referente ao 

bairro centro, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001238-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETH SALES VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: I. A 1ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça irá julgar, sob o rito do recurso repetitivo, a legalidade 

da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A 

seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o 

tema, quais sejam: REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. 

Aliado a isso, determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão. Posto isso, efetive o cumprimento da decisão, com consequente 

suspensão do processo. 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: 1037861-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VLADEMIR RIBEIRO MARCONDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE CONTAGEM DE PONTOS DA ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSOR DOMINGOS APARECIDO DOS SANTOS (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 
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Sr. Oficial de Justiça em diligência, comprovando nos autos.. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000869-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DE PAULA CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA 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, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001065-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT0006737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE 

CUIABA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência ,comprovando nos autos.. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012245-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANDIDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: I. Dê-se vista a parta 

autora para justificar o não comparecimento na perícia. Decorrido o prazo, 

sem manifestação, o processo será extinto pela perda superveniente do 

interesse de agir. 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: 1038058-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDONCA VILELA (IMPETRANTE)

LUIZ FERNANDO DE FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: I. Inexiste fato novo com 

força suficiente para alterar o quadro estabelecido na decisão 

antecedente, de forma que o pedido de reconsideração não merece 

acolhimento. Por sua vez, registro que a 1ª Seção do STJ irá julgar, sob o 

rito do recurso repetitivo, a legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de cálculo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A seção decidiu que 

serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema, quais sejam: 

REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. Aliado a isso, 

determinou a suspensão em todo o território nacional dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Posto 

isso, mantenho a decisão antecedente pelos próprios fundamentos. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036897-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA CORDEIRO DA ROCHA MESQUITA OAB - SP142685 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Intime-se a parte autora 

pra que, no prazo de 15 dias, proceda ao recolhimento das custas 

processuais com base no valor atualizado, sob pena de indeferimento da 

inicial. 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: 1025860-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO DE ARRUDA BRITO (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: 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 

3 (três) parcelas mensais. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 

dias (art. 290 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037801-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ESTEVAO SOUZA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/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: Intime-se o requerente 

para promover o recolhimento das custas e despesas de ingresso, no 

prazo de 10 ( dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição ( art. 

290, CPC). Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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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: 1033943-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL KAZUO FURUTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Intime-se o requerente 

para promover o recolhimento das custas e despesas de ingresso, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição ( art. 

290, CPC). Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038289-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SIQUEIRA JUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: I – Dê-se vista a autora 

para manifestar sobre a prescrição do fundo de direito, considerando a lei 

que reestruturou a carreira. 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: 1038326-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ESTEPHAN MALUF OAB - SP316585 (ADVOGADO)

MARCELO TENDOLINI SACIOTTO OAB - SP239524 (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. 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: 1038131-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (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, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a sua condição de 

hipossuficiência, carreando aos autos o seu holerite, sob pena de 

indeferimento do pedido. Após, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. 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: 1038410-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BENACHIO SCANDIANI (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, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a sua condição de 

hipossuficiência, colacionando aos autos o holerite, sob pena de 

indeferimento do pedido. Após, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. 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: 1026823-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J C S RIBEIRO ESTACIONAMENTO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Roberto Possas de Carvalho (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Intime-se a parte 

impetrante para, no prazo de 05 ( cinco) dias, recolher o valor 

correspondente a diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção. 

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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1038466-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA OAB - SP285894 (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: Analisando a inicial, 

observa-se que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas 

processuais devidas. Desta feita, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção, junte ao feito a(s) guia(s) e 

comprovante(s) de recolhimento(s) das custas processuais devidas com 

base no valor da causa. 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: 1023673-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

 

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 o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso. Assim, intime-se o requerente para viabilizar a emenda da inicial 

no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 
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distribuição ( art. 290, CPC). Materializada a emenda da inicial e/ ou 

decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e após conclusos para 

ulteriores 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023907-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Analisando a inicial, 

observa-se que não foram acostados as guias e comprovantes de 

recolhimento das custas processuais devidas. Desta feita, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, sob pena de 

indeferimento, comprovando nos autos o recolhimento da custas 

processuais devidas com base no valor da causa. 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: 1010181-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/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: Especifiquem as partes 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificando os motivos e os fatos que pretendem comprovar. Após, 

conclusos. 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: 1028013-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (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: 1008168-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES CHUIKA OAB - MT17307/O (ADVOGADO)

ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO OAB - MT0007525A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

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: 1021622-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SILVA LAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021147-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULIVAN CARDOSO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA OAB - PR79531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1022402-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RAQUEL DE ALMEIDA JOSUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027858-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO STEFANY CORREA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Posto isso, declino da 

competência e determino a remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001299-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000972-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS MARTINS ALVES PEREIRA OAB - RJ134510 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Assim, intime-se o 

requerente para viabilizar a emenda da inicial no prazo de até 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição ( art. 290, CPC). 

Materializada a emenda da inicial e/ ou decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se, e após conclusos para ulteriores 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000262-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE EDITORA, COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT24115/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Assim, intime-se o 

requerente para viabilizar a emenda da inicial no prazo de até 15 (quinze) 

dias, sob pena em lei (art. 321, nCPC). Materializada a emenda da inicial e/ 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e após conclusos 

para ulteriores 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000882-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (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, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a sua condição de 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Após, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 832839 Nr: 38403-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DIVINA SANTANA, JOANA RODRIGUES DE 

ALMEIDA, LAURINDA LIMA DE SOUZA, LEA MARIA RODRIGUES DA 

SILVA CAMPOS, LEDA MARIA SÉRGIO RONDON, LEONI SANTOS GOMES, 

LEONOR DA COSTA CAMPOS, MARLUCE ALVES E SILVA, LUIS CARLOS 

DA COSTA, LEONEIDA SARAVY MAIDANA, MARILCE DA COSTA 

CAMPOS RODRIGUES, MARGARIDA RIBEIRO DE FARIA ZANUZZO, 

MONALIZA DA SILVA FERREIRA, LUZINETE ALMERINA DE SIQUEIRA 

ABREU, MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS, MIGUELINA DA 

COSTA CAMPOS DORNELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 I - Com fulcro no art. 509, I, do NCPC, DEFIRO o pedido de liquidação de 

sentença de fls. 309/3015, que se dará por arbitramento, procedimento 

que servirá para constatação da defasagem remuneratória devida para 

fins de incorporação e para pagamento das parcelas retroativas devidas.

Para processamento da liquidação, extraia-se cópia do pedido de 

liquidação e redistribua-se em autos apartados em apenso ao presente 

feito (art. 509, §1°, NCPC).

Nos autos de liquidação, presentes os pressupostos do art. 397 do CPC, 

com fulcro no art. 396 do CPC, desde já DETERMINO que o Estado seja 

intimado para que, no prazo de 30 dias, apresente nos autos as fichas 

financeiras dos autores, pareceres, cálculos e/ou apontamentos e 

documentos elucidativos sobre o valor que entendem pertinente para 

liquidação do julgado.

 Após, sendo o caso, será nomeado perito para o deslinde da liquidação 

(art. 510, NCPC).

II - DEFIRO a pretensão de execução por quantia certa relativa aos 

honorários advocatícios de fls. 298/299.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

querendo, nos próprios autos, apresente impugnação à execução por 

quantia certa relativa aos honorários advocatícios, nos termos do art. 535, 

do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 160264 Nr: 11723-71.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA FÁTIMA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão contida à fl. 58, bem como o transcurso do 

prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 ( dez) dias, devendo, se for o caso, apresentar a 

planilha atualizada do débito.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 324600 Nr: 25121-80.2007.811.0041

 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: EDEVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

 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: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Expeça-se alvará em favor do perito, observando os dados indicados à fl. 

137.

 No mais, ante a juntada de laudo complementar ( fl. 137-v), intime-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Após, conclusos para sentença ou deliberação.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880802 Nr: 17295-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECREICE SILVA SOUZA, JESUS SANTANA PEREIRA 

DOS REIS, MARIA MADALENA FONTES EUGENIO, VITORINA RIBEIRO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as artes

 para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 989839 Nr: 18453-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples declaração de 

hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa natural (§3º).

Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é possível ao 

magistrado indeferi-la (§2º).

No caso vertente, o autor é servidor inativo da Guarda Fiscal III e aufere 

um valor bruto de aproximadamente R$ 18.000,00 ( dezoito mil reais) e 

líquido de R$ 10.000 ( dez mil reais), o que contesta, a priori, o argumento 

de hipossuficiência.

 Nesse ponto, devidamente intimado para comprovar a sua 

hipossuficiência, o requerente cingiu-se a acostar a declaração ( fl. 29), 

sem, contudo, colacionar quaisquer outros documentos que atestem a sua 

condição.

 Dessa forma, tendo em vista a não comprovação da hipossuficiência pelo 

requerente, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 99, §2º, do CPC.

 Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, no prazo de 10 ( dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição ( art. 290, CPC).

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047574 Nr: 45211-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO ARRUDA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:15798

 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 Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 110415 Nr: 1593-56.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSSI & MEIRA BARROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, CRISTIANA ESPÍRITO SANTO RODRIGUES - 

OAB:6.004/MT, DIOGO EGIDIO SACHS - OAB:4.894/MT

 A pesquisa via Renajud restou infrutífera, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, retornando-me, em 

seguida, conclusos.

Sem manifestação, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 134631 Nr: 1373-49.1989.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KINCHESKI - 

OAB:5684/MT, FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203/MT, JOÃO 

BATISTA BENETI - OAB:3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Compulsando os autos, denota-se que o Departamento Auxiliar da 

Presidência informou que o precatório n° 20133/1998 originário desta ação 

encontra-se quitado ( fl. 346).

 Contudo, observo que ao revés do que consta no ofício ( fl. 346) não foi 

acostado aos autos o extrato completo de pagamento concernente ao 

precatório debatido.

 Assim, com a primordial finalidade de saber quando foi pago o precatório 

n° 20133/1998, em razão da existência de penhora no rosto destes autos, 

OFICIE-SE a Central de Precatórios ( Departamento Auxiliar da 

Presidência), para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o extrato 

completo do pagamento do Precatório n° 20133/1998.

 Com o aporte das informações, remetam-se os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 415224 Nr: 3501-07.2010.811.0041

 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: JAIRO BEZERRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO - OAB:11.679, MARAIZA DA 

SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno ainda a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, CPC. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Intime-se o INSS para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 05 ( cinco) dias. Após, expeça-se alvará para liberação dos 

valores a título de honorários periciais em favor do perito, conforme dados 
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bancários indicados à fl. 112. Transitada em julgado esta sentença, 

arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836052 Nr: 41112-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYDE EMILIA GUIMARÃES DE FIGUEIREDO DA COSTA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17525/O-MT

 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 artes

 para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 887178 Nr: 21371-26.2014.811.0041

 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: MAURO ALVES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente em 

conta única do MUNICÍPIO DE CUIABÁ ( CNPJ/MF nº 03.533.064/0001-46) 

no valor total de R$ 5.054,70 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e 

setenta centavos), suficiente para custear “a aquisição dos insumos de 

uso contínuo e ininterrupto, indispensável à continuidade do tratamento de 

seu quadro clínico, conforme prescrição médica de fl. 398-v e nos termos 

do orçamento de fl. 426-v. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, 

observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Após, expeça-se o 

Alvará Judicial para transferência da quantia em referência, para a conta 

da fornecedora dos farmácos DROGA SARAH MEDICAMENTOS LTDA - 

ME conta-corrente nº 13001507-8, agência: 2186, Banco Santander, CNPJ 

Nº 04.795.573/0001-00.Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao 

Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o 

rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.A Parte Autora e 

a fornecedora deverão fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da aquisição dos fármacos.Na sequência, intime-se o 

Requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da 

prestação de contas, conforme disposto no § 4º do artigo 11 do 

Provimento n. 02/2015-CGJ.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos para sentença. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926878 Nr: 47573-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VROBLESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR HONORIO BARRETO 

JUNIOR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 475-B do CPC/73, em vigor à época do ajuizamento da ação, 

estabelecia, que:

 Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender 

apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da 

sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo.

Desse modo, analisando os autos, observo que a execução por quantia 

certa veio desacompanhada de demonstrativo de débito atualizado, o que 

é motivo para inépcia inicial. Contudo, há nos autos decisão determinando 

a citação do executado para, querendo, opor Embargos à Execução.

 Assim, tendo em vista o princípio da primazia do julgamento do mérito, 

torno sem efeito as decisões encartadas às fls. 26, 35 e 40 e DETERMINO 

a intimação da parte autora para que, no prazo de 15(quinze), emende a 

petição trazendo o demonstrativo do débito atualizado.

 Após, vistas, novamente, à Fazenda Pública Estadual, para, querendo, 

opor Embargos à Execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 CONCEDO os benefícios à Justiça Gratuita em favor da parte exequente.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018252 Nr: 31046-76.2015.811.0041

 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: ESTÁSIO ALMEIDA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA, para devolução dos autos nº 31046-76.2015.811.0041, 

Protocolo 1018252, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1126478 Nr: 21490-16.2016.811.0041

 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: PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos e tres reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 31368 Nr: 6961-56.1997.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HIDEO MONDA, VANDERLEI SILVA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: francisco de assis - 

OAB:3108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 INDEFIRO o pedido de nova suspensão dos autos, tendo em vista que o 

feito encontra-se paralisado desde o ano de 2013 aguardando as 

diligências da parte exequente.

 Assim, DETERMINO que a carta de adjudicação ( fl. 98) seja colocada a 

disposição do Estado de Mato Grosso, pelo prazo de 30 ( trinta) dias ,para 

que o procurador a retire em mãos e proceda conforme entender de 

direito.

 Transpassado esse prazo, com ou sem a realização da diligência, 
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arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 31493 Nr: 1600-68.1991.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, WILERSON 

VERANO DE AQUINO SOUZA - OAB:PROC. DO ESTAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 62465 Nr: 3293-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, PUBLIHOJE PROPAGANDA E COMÉRCIO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO CLODOMIRO DE OLIVEIRA LEITE 

GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, RODRIGO 

AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 Diante do lapso temporal, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 316678 Nr: 20242-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADENORTE AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDREI DE NOVAIS - 

OAB:17597/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA- 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.035

 Considerando que o cálculo encontra-se desatualizado, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos.

 Tratando-se de débito tributário, os juros moratórios incidentes sobre o 

crédito devem ser os aplicados pela Fazenda Pública quando remunera 

seu crédito tributário, qual seja IGP-DI da FGV.

 O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, e, a partir de 

30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova 

redação ao 1°-F, da Lei n o 9.494/97, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

 Ambos índices se encontram com consonância com o determinado pelo 

STF no RE 870947/SE, julgado em 20/09/2017, em sede de repercussão 

geral , que reconheceu a inconstitucionalidade do índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para incidir nas 

condenações em face da Fazenda Pública.

 Após, intimem-se as partes para manifestarem no prazo sucessivo de 5 

(cinco) dias, ficando consignado que o Estado só poderá arguir eventual 

erro na atualização. Não havendo discordância das partes, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados para que surtam seus efeitos jurídicos e 

DETERMINO a expedição do precatório, nos termos do art. 535, §3° do 

CPC/2015.

Após a expedição, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371845 Nr: 8483-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA AUXILIADORA DA SILVA MOURA MUSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA TEIXEIRA - 

OAB:11442, SERGIO LUIZ DE SOUZA - OAB:11572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B / MT

 Ante a inércia da parte executada em opor embargos , PROCEDA com a 

atualização e expedição do RPV, nos termos do provimento 11/2017-CM, 

conforme dispõe o art. 3º. Vejamos:

Art. 3°. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

modelo do Anexo II deste Provimento.

 Com a apresentação dos cálculos pelo Tribunal, expeça-se Ofício 

Requisitório, nos termos do art. 4º do retromencionado Provimento, 

dando-se, na sequência as pertinentes baixas nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371873 Nr: 8202-45.2009.811.0041

 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: GILMAR DIAS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO LEITE, ANTONIA DE 

SOUZA DE SIQUEIRA, IZABEL GOMES FRANÇA, NIVALDO PINTO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MIGUEL CALIX 

FILHO- procurador do municipio - OAB:9.192/MT, FÁBIO ROGÉRIO 

DEL ARCO MACAGNAN - OAB:5933-B/MT, PAULO COSME DE FREITAS 

- OAB:3739

 Intime-se as partes para retificarem ou ratificarem os atos praticados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser intimado também o Município de 

Cuiabá.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 430639 Nr: 11253-30.2010.811.0041

 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: NADEMIR ALVES CORREA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO-DETRAN, ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA PIRES DE ALMEIDA 

BARRETO - OAB:11.095, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ 

PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Colha-se o parecer do Ministério Público, no prazo de 10 ( dez) dias.

 DEFIRO a prioridade de tramitação processual ( fl. 111), nos termos da Lei 

10.741/2003.

 Proceda com as anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 720378 Nr: 15802-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE R. C. KLETKE E CIA LTDA., ROGERIO BARAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENI DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:proc. Est, ROMES JÚLIO TOMAZ (PROCURADOR DO 
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ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Ante a inércia da parte executada, PROCEDA com a atualização e 

expedição do RPV, nos termos do provimento 11/2017-CM, conforme 

dispõe o art. 3º. Vejamos:

Art. 3°. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

modelo do Anexo II deste Provimento.

 Com a apresentação dos cálculos pelo Tribunal, expeça-se Ofício 

Requisitório, nos termos do art. 4º e ss do retromencionado Provimento, 

dando-se, na sequência as pertinentes baixas nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 779410 Nr: 32863-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ FÁTIMA FIGUEIREDO RABEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Manifeste-se o executado sobre petição de fls. 49/51, no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se a Central de Precatórios do TJ-MT para informar se houve 

pagamento do valor do ofício requisitório de fl. 39.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 880045 Nr: 16791-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO DE SOUZA MOREIRA

 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:

 Considerando que a controvérsia cinge-se ao valor da execução, 

remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração e 

atualização dos cálculos.

 Os juros moratórios incidentes sobre o crédito devem ser os aplicados às 

cadernetas de poupança, conforme art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

 O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, e, a partir de 

30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova 

redação ao 1°-F, da Lei n o 9.494/97, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial), nos termos da decisão do STF 

no RE 870947/SE, julgado em 20/09/2017, em sede de repercussão geral , 

que reconheceu a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR) para incidir nas condenações em 

face da Fazenda Pública.

 Após, intimem-se as partes para manifestarem no prazo sucessivo de 5 

(cinco) dias. Não havendo discordância das partes, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados para que surtam seus efeitos jurídicos e 

DETERMINO a expedição do precatório, conforme o caso, nos termos do 

art. 535, §3° do CPC/2015.

Após a expedição, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 912083 Nr: 38233-72.2014.811.0041

 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: ANGELA MARIA MACIEL BARROS, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - 

OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ANGELA MARIA MACIEL 

BARROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

 Avulta-se dos autos que fora concedido à requerente o prazo de 30 

(trinta) dias para providenciar a retificação do valor atualizado da causa ( 

fl. 82/82-v)

Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimada, a parte autora 

não providenciou a emenda a inicial ( certidão de fl. 83), deixando de 

instruí-la com documentos indispensáveis a propositura da ação (art. 320 

CPC).

 Diante do exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC e, via de consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presente Ação Ordinária, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, I, do mesmo estatuto processual.

 Condeno a parte autora em eventuais custas processuais.

 Sem honorários advocatícios, eis que sequer houve a citação do 

requerido.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 998261 Nr: 22723-82.2015.811.0041

 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: ANDERSON GHELLER FROEHLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de aditamento da inicial ( fl. 68) formulado pela parte 

autora para acrescentar no polo passivo da demanda a FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT.

 Desta feita, verifica-se que a parte autora pretende alterar as partes do 

processo, razão pela qual deve-se observar a ocorrência da estabilização 

subjetiva da demanda.

Tal efeito decorre da citação. Isso porque, sabe-se que é possível que o 

autor promova a alteração das partes, da causa de pedir e do pedido 

antes da citação do réu, uma vez que não se formou a relação processual 

tríplice.

Efetuada a citação e estabilizada subjetivamente a demanda, o polo 

passivo só poderá ser alterado até o saneamento do processo, ainda 

assim, com o consentimento do réu.

 Considerando que houve citação do requerido Estado de Mato Grosso ( 

certidão de fl. 54), imperiosa a sua oitiva.

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação do Estado de Mato Grosso, 

para, no prazo de 15 ( quinze) dias, manifestar acerca do pedido de fl. 68.

 Havendo concordância, DETERMINO a inclusão da UNEMAT no polo 

passivo da demanda e sua citação, para contestar no prazo legal.

 Após, manifeste-se a parte autora em 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030475 Nr: 36983-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DA LUZ FEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001

 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 artes

 para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071556 Nr: 56080-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR MARQUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte embargante foi 

apresentado tempestivamente. Que remeto os autos em carga pessoal 

para a parte embargada para tomar ciência da sentença, bem como para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1215621 Nr: 10122-73.2017.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VITORIA KAROLINE PONTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROM DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora atingiu a maioridade, intime-se a 

requerente ou, se for o caso, sua representante legal, pessoalmente, para 

constituir novo patrono, no prazo de 15 ( quinze) dias ou manifestar o 

interesse em ser patrocinada pela Defensoria Pública, sob as penas 

legais.

 Outrossim, deverá requerer o que entender de direito, no mesmo prazo.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1275214 Nr: 11-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por SDB COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, em face de ato coator perpetrado pelo 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT.

 A liminar foi deferida no plantão ( fls. 35/36)

É o sucinto relato.

 Decido.

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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1275124 Nr: 29571-17.2017.811.0041

 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: COMPWIRE INFORMÁTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CLIENTE - SEFAZ, SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por COMPWIRE 

INFORMÁTICA S/A em face de ato coator perpetrado pelo CHEFE DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E OUTROS.

 A liminar foi deferida no plantão ( fls. 542/543)

É o sucinto relato.

 Decido.

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).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZES DE AMORIM SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Outros Interessados:

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:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001360-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSSIDONIO JOSE GUIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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: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: 1035864-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY ALCIDES MOTA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)
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Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

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: 1000827-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ONIBENE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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:HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Autora (Id. 

11390418) nestes autos de Ação Comum ajuizada por PEDRO ONIBENE - 

ME contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Por consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se 

com as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EDIO ZIMMERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que os documentos 

anexos estão em desconformidade à Resolução nº 04/2016-TP, uma vez 

que estão identificados apenas por números, e não descritos 

resumidamente o seu conteúdo, isto é, sem a identificação do seu objeto. 

Vale anotar que, além da referida norma, a descrição dos documentos 

facilita a contraposição dos fatos às provas anexas, bem como auxilia a 

pesquisa de documentos específicos em menor tempo, de modo a culminar 

na obtenção de uma decisão justa e efetiva, em tempo razoável (art. 6º do 

CPC). Desta forma, intime-se a parte Autora para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, anexando os documentos nos moldes da mencionada 

resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do 

mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000961-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS MARTINS ALVES PEREIRA OAB - RJ134510 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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: "...Assim, havendo liquidez do pedido inicial, por haver valor 

certo que se pretende perceber, deve, portanto, haver correspondência 

entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico que a Requerente 

pretende auferir com a demanda. Desta forma, intime-se a Parte 

Requerente para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo 

Civil, emendar a inicial retificando, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor 

atribuído à causa, bem como para recolher as custas processuais, sob 

pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 

Intime-se. Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000026-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ANTONIA CONFESSON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (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: 

"...Nestas considerações, INDEFIRO a liminar almejada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001176-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1001176-61.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: 

AUTOR: MIGUEL RODRIGUES FILHO Requerido: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. DECISÃO: " Vistos, etc. Considerando a deliberação contida 

nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS 

(2009/0205525-4), bem como a decisão no Expediente n. 

0154436-41.2017.8.11.0000 proferida pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão da presente ação até 

ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 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. Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara 

especializada. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, 
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S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 896068 Nr: 27045-82.2014.811.0041

 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: TERRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA ME, EDENILTON 

BALBINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, em favor de TERRA COMÉRCIO DE CREAIS LTDA para 

determinar que a Autoridade Impetrada que suspenda, os efeitos da 

Notificação n° 710417/57/27/2014, restabelecendo-se, deste modo, a 

Inscrição Estadual da Impetrante, ratificando a liminar outrora 

concedida.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. 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.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. P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017798 Nr: 30849-24.2015.811.0041

 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: CARLA CRISTINA FRANCO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA, para devolução dos autos nº 30849-24.2015.811.0041, 

Protocolo 1017798, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 878650 Nr: 15885-60.2014.811.0041

 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: GABRIEL E OLIVEIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO 

ICMS - SUIC, SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ - SUFIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO GERMANO TAQUES - 

OAB:18.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, em favor de GABRIEL E OLIVEIRA LTDA – ME, para 

determinar aos impetrados que se abstenham da cobrança de ICMS no 

que tange à comercialização de livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão, exclusivamente oriundos do TAD n° 

1107303-2, extinguindo-se por consequência o crédito tributário nele 

descrito; ratificando a liminar outrora concedida.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. 

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.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. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883964 Nr: 19187-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER ASSALIN

 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: 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 artes

 para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928493 Nr: 48482-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE VIEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016740 Nr: 30454-32.2015.811.0041

 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: ZILDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA, para devolução dos autos nº 30454-32.2015.811.0041, 

Protocolo 1016740, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 38379 Nr: 12824-51.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES DAS NEVES, JOÃO FERNANDES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Intimar o exequente para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos cópia 

legível de seus documentos pessoais, bem como de seu patrono DRA. 

REGINA DA SILVA MONTEIRO, onde devem constar DATA DE 

NASCIMENTO e CPF, eis que constituem dados necessários para a 

expedição do ofício requisitório, referente ao crédito do exequente, e da 

RPV, referente aos honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868759 Nr: 8574-18.2014.811.0041

 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: JML ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar que Autoridade 

Impetrada expeça o Alvará de Construção do imóvel da Impetrante, desde 

preenchidos os demais requisitos previstos na legislação pertinente à 

matéria, ratificando a liminar anteriormente concedida. 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. 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.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. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 891367 Nr: 24117-61.2014.811.0041

 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: MADENORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORALHO - OAB:

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE, o pedido formulado por MADENORTE LTDA, anulo o 

débito consubstanciado no TAD n° 966585-7, declaro a inexistência de 

relação jurídico tributária exclusivamente quanto ao deslocamento da 

mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma requerente, sem 

a transferência de propriedade, condenando o ESTADO DE MATO 

GROSSO a abster-se de realizar a cobrança de ICMS das referidas 

operações, tendo em vista que a tributação ocorrida na hipótese ora 

jurisdicionada é ilegal. Por consequência julgo o processo com resolução 

de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil.Sentença desfavorável à Fazenda Pública Estadual, assim, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929774 Nr: 49177-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS ADVÍNCULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte embargante foi 

apresentado tempestivamente. Que remeto os autos em carga pessoal 

para a parte embargada para tomar ciência da sentença, bem como para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994423 Nr: 20771-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA RABELO XAVIER, HARYSSA BARBOSA DA 

SILVA MACHADO LIN, JOAO CHAGAS MARTINS, LYRA KAMYLA 

TAQUES SIQUEIRA PADILHA, MAXUEL JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016745 Nr: 30459-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ORACI FAVORETTO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA, para devolução dos autos nº 30459-54.2015.811.0041, 

Protocolo 1016745, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032700 Nr: 37927-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA ORIONE, ALBA ELIZA APARECIDA ORIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065393 Nr: 53367-08.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE EMILIO DE OLIVEIRA, SONIA APARECIDA 

SOUZA DE ARRUDA, ALICE METELLO BELLIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT

 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.: 1058237 Nr: 50157-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ARRUDA FILHO

 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 artes

 para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065049 Nr: 53213-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMAIR IGNACIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17.040/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte embargante foi 

apresentado tempestivamente. Que remeto os autos em carga pessoal 

para a parte embargada para tomar ciência da sentença, bem como para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867338 Nr: 7442-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MILER, DINALVA MACEDO CRUZ, ELLEN 

SANDRA PEREIRA DOS SANTOS, GIOVANI SPINOLA DE CARVALHO, 

IRACI OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA COSTA 

GARCIA, MARIA APARECIDA MACEDO ASSUNÇÃO, ERONDINA 

CARDOSO KEMPE, MARIA JOSE BURACHI DE CASTILHO, SANDRO 

MORETT DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796 OAB/MT, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - 

OAB:6796/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - 

OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 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.: 744145 Nr: 41164-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 788576 Nr: 42556-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES TOSCHI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AQUILES TOSHI 

JUNIOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambas as partes 

devidamente qualificadas nos autos.

O Exequente pretende complementar o valor que restou consignado no 

ofício requisitório expedido nestes autos em 30.05.2014 (fls. 43/44).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Constato que se trata de pedido do exequente para que se proceda ao 

cálculo de atualização do valor de requisitório expedido nestes autos e 

que já foi objeto de precatório e, ainda, conforme informação do próprio 

exequente o débito foi quitado.

Portanto, verifico que está presente a vedação legal para o atendimento 

do pleito do exequente expressa nos termos do Art. 100, § 8º da 

Constituição Federal, in verbis:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou 

suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou 

quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do 

total ao que dispõe o § 3º deste artigo.

 Posto isto, indefiro o pedido de expedição de precatório complementar e 

diante da informação de quitação do débito determino a remessa dos 

autos ao arquivo devendo ser providenciada a baixa em definitivo dos 

autos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853978 Nr: 56586-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA CAVALCANTE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019650 Nr: 31698-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO D'OLIVEIRA GONÇALVES PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 1043138 Nr: 43054-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA 

NEZI - OAB:20946/O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424650 Nr: 8512-17.2010.811.0041

 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: MARLUCE DE CAMPOS PAULA LEVENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Certifico que, tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono os 

autos intimando as partes para, querendo, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783045 Nr: 36732-54.2012.811.0041

 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: LELIANE LÚCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 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.: 795461 Nr: 1793-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIME MEINBERG GERAIGE - 

OAB:OAB/SP 196.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Teodoro Hugueney 

Procurador - OAB:

 Vistos, em correição.

Vistas ao Ministério Público, para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821166 Nr: 27380-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIOZITO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN SIQUEIRA MATTA - 

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.: 913830 Nr: 39364-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓSTHENES DE LIRA VARELA REVOREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913888 Nr: 39408-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MASTELLA CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931052 Nr: 49856-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA BAMARO HOHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946989 Nr: 58565-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247

 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 7471-93.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEVRON BRASIL LTDA - ATUAL RAZÃO 

SOCIAL TEXACO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR PAIM - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:5.099, NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 Vistos em correição.

Trata-se Embargos à Execução Fiscal em que figura como embargante 

CHEVRON BRASIL LTDA. e embargado o ESTADO DE MATO GROSSO.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em se tratando de processo referente a execução fiscal, a competência 

para seu julgamento não é desta especializada.

A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é 

clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital 

para processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente:

 “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatadas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.”

 Diante de todo o exposto, DECLINO da competência para conhecimento e 

julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital.

Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 218257 Nr: 27037-23.2005.811.0041

 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: LUCIO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6.132-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7450, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE 

(PROC.EST.) - OAB:3411/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO 

ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES - 

OAB:3326/MT

 Vistos em correição.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 354733 Nr: 25179-49.2008.811.0041

 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: FERNANDES ALVES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COÊLHO - OAB:11757, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Embargante: FERNANDES ALVES CARNEIRO

Embargado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por FERNANDES ALVES 

CARNEIRO, a fim de sanar contradição contida na sentença.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

Embora o novo CPC tenha trazido algumas alterações no instituto dos 

embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo como 

seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição 

(art. 1.022), não sendo passível, portanto, de ser utilizado para 

acolhimento de irresignação em face de decisão.

Os pontos delineados pelo embargante em sua peça processual pontuam 

acerca da interpretação das provas produzidas, fato que descaracteriza 

o recurso de embargos declaratórios e demonstra que a intenção da parte 

é a de reverter o resultado da sentença, fato processual que não se 

amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e 

seguintes, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 732930 Nr: 29147-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENTO DE LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Embargante: MANOEL BENTO DE LIMA RODRIGUES

Embargado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por MANOEL BENTO DE 
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LIMA RODRIGUES, a fim de sanar omissão contida na sentença.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

Embora o novo CPC tenha trazido algumas alterações no instituto dos 

embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo como 

seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição 

(art. 1.022), não sendo passível, portanto, de ser utilizado para 

acolhimento de irresignação em face de decisão.

Os pontos delineados pelo embargante em sua peça processual pontuam 

acerca da interpretação das provas produzidas, fato que descaracteriza 

o recurso de embargos declaratórios e demonstra que a intenção da parte 

é a de reverter o resultado da sentença, fato processual que não se 

amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e 

seguintes, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 797096 Nr: 3466-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO BRITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Processo nº 3466-42.2013.811.0041 (797096)

Vistos em correição.

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da memória de cálculo atualizada de fls. 59.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918435 Nr: 42368-30.2014.811.0041

 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: JOSÉ MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 Certifico que, tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono os 

autos intimando as partes para, querendo, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939797 Nr: 54510-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:6847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3474

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte embargante foi 

apresentado tempestivamente. Que remeto os autos em carga pessoal 

para a parte embargada para tomar ciência da sentença, bem como para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016144 Nr: 30201-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY SILVA GODOI

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA, para devolução dos autos nº 30201-44.2015.811.0041, 

Protocolo 1016144, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018481 Nr: 31160-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA S. GARCIA - 

OAB:14653, JOSE CÉLIO GARCIA - OAB:2.809 - MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte embargante foi 

apresentado tempestivamente. Que remeto os autos em carga pessoal 

para a parte embargada para tomar ciência da sentença, bem como para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026379 Nr: 34980-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as artes

 para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1043366 Nr: 43192-52.2015.811.0041

 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: RONAN GOMES VILLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, 

MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETICIA - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança proposta por RONAN GOMES 

VILLAR 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 CONTESTAÇÃO encartada às fls. 106/117.

À Secretaria Unificada para encaminhamento ao meu substituto legal.

Publique-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1052985 Nr: 47868-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- OAB:Procurador

 Vistos em correição.

O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica.

Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071224 Nr: 55921-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINO PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que, tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono os 

autos intimando as partes para, querendo, apresentar manifestação.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031763-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA MONTEIRO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Com essas considerações, consoante a fundamentação 

supra, CONCEDO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para 

determinar ao requerido Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, 

cumpra com a obrigação político-constitucional a fim de que seja 

viabilizado imediatamente o fornecimento do fármaco TRASTUZUMABE e 

PERTUZUMABE, nos termos da prescrição de médico especialista, ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular, NO PRAZO 

MÁXIMO DE 03 (TRÊS) 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. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. 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 tutela específica (art. 461, §5º, CPC). Intime-se o requerido, 

via PGE, para que cumpra a decisão no prazo consignado, bem como, na 

oportunidade, cite-o, para querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 297 c/c 188 do CPC. Assim, diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo de designar a audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, 

VI e enunciado nº 35da ENFAM). 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 no regime de plantão, se necessário.". OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037550-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: "...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. Postergo a análise do pedido de tutela 

antecipada, para data posterior à juntada do competente laudo pericial. 

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). 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.". 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: 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)

 

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:"...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 
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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. ". 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: 1037103-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (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. Tanto a autora quanto o requerido tem domicílio e sede 

funcional no município de Várzea Grande portanto, manifeste-se a autora 

em 15 dias acerca da competência territorial para julgar o feito (art. 10, 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000670-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT24122/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. T. D. 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: " Vistos. Intime-se o impetrante para sanar a falha que obsta o 

regular prosseguimento do feito, nos termos da normativa vigente e 

aplicável ao PJE (inicial digitalizada no sistema pdf). ". 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: 1000541-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Superintendente de Orçamento Financeiro e Contábil 

da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - tado de 

Infraestrutura e Logística -SINFRA (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. Analisando o feito, constato a inexistência do alegado 

ato coator, imprescindível à tramitação do "writ", havendo, tão-somente, 

oficio instruindo o autor sobre como efetuar a mudança do local de 

pagamento (banco). Portanto, determino a emenda da inicial em 15 dias 

para sanar a falha apontada". 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: 1000484-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PEDROSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL EDITAL 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (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. Os documentos colacionados pela impetrante não 

informam a data em que esta tomou ciência do indeferimento do seu 

pedido de reconsideração. Logo, imprescindível a sua intimação para 

sanar a falha apontada, devendo, também, dessa feita, manifestar-se 

expressamente sobre a ocorrência de eventual decadência à impetração. 

". 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: 1001165-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISNEI SEBBA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

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:"...Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

VW/GOL, ano/modelo 2012/2013, placas OAR – 761, cor predominante 

PRETA, renavam nº 00454849524, independentemente do pagamento de 

multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000970-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 
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Fazenda (IMPETRADO)

 

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: 

"... Diante do exposto, presentes à saciedade os requisitos autorizadores, 

CONCEDO a liminar vindicada para determinar o recebimento e 

encaminhamento do recurso interposto no Processo nº 5399992/2018 ao 

Conselho de Contribuintes Pleno do Estado, desde que atendidos os 

demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação; bem como a 

suspensão da exigibilidade dos débitos alvos do Recurso em comento e 

com o fornecimento de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de 

Negativa à Impetrante (art. 151, III c/c 206, do CTN), caso não existam 

outros débitos que impeçam a sua emissão. Notifiquem-se as autoridades 

coatoras para prestar informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. Após, colha-se o parecer do Ministério Público.".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028590-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002874-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCENA NERI NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Justiça e Direitos Humanos 

(IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002874-39.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: JOAO LUCENA NERI NETO 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, 

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE Vistos Colha-se o parecer ministerial. Após concluso 

para sentença. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823232 Nr: 29343-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYELLMA CRISTINA DA SILVA DE FIGUEIREDO, 

CELSO CESAR SILVA, HERMANN LEITE DE ALMEIDA, MILTON DE 

ALMEIDA, MILTON DE ALMEIDA FILHO, WILSON CAMPOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 942778 Nr: 56240-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO BENSONE, DIRCEU DA ROSA MARTINS, 

IZALETE LUPE VIRGULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Após, e em sendo juntados novos documentos, manifeste-se a parte 

adversa em 15 dias; de outra forma, voltem-me os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cuiabá, 21 de novembro de 2017.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000151 Nr: 23523-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003824 Nr: 25026-69.2015.811.0041

 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: GEISA BENEDITA DE ARRUDA ROCHA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA, para devolução dos autos nº 25026-69.2015.811.0041, 

Protocolo 1003824, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1061648 Nr: 51712-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRUANZA S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMIRAMI BUENO DE CASTRO 

- OAB:5.880-A - MT

 Vistos e etc.

Devidamente cumprida, devolva-se à origem, mediante a adoção das 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037417-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA MENDANHA CARDOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE NOTIFICAÇÃO ZONA 03 

Comp. pag. de Diligência (ID 11427814 e 11427773) Dados do Processo: 

Processo: 1037417-68.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 1.000,00; IMPETRANTE: DELMA 

MENDANHA CARDOSO AUTORIDADE COATORA: IMPETRADO: DETRAN - 

MATO GROSSO FINALIDADE: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO da(s) 

autoridade(s) acima qualificada(s), que pode(m) ser encontrada(s) na 

Sede do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT – Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 1000 - Centro Político 

Administrativo, Cuiabá/MT., do inteiro teor da petição inicial (cópia anexa) e 

do despacho abaixo transcrito, bem como documentos eventualmente 

anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, a fim de CUMPRIR A LIMINAR DEFERIDA NOS 

AUTOS e que, no prazo de 10 (dez) dias, PRESTE(M) AS INFORMAÇÕES 

QUE ENTENDER(EM) NECESSÁRIAS (art. 7º, I e II, Lei nº 12.016/2009). 

DECISÃO: "...Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para 

determinar o licenciamento do veículo informado nos autos, independente 

do pagamento das infrações relacionadas na inicial (multas 

exclusivamente), com a devida observância dos demais procedimentos 

administrativos aplicáveis. Notifique-se a autoridade apontada como 

coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (artigo 7º, 

inciso I, da 12.016/2009). Ao prestar as informações, a autoridade deverá 

apresentar, em existindo, prova de que as multas impugnadas foram 

regularmente notificadas, nos moldes do “antigo” modelo. Dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresso no feito. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 

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. Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara 

especializada. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 4ª 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036817-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DO VALE AJALA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(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 DECISÃO Numero do Processo: 

1036817-47.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO MARCOS DO VALE 

AJALA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Trata-se de pedido de a 

concessão de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, 

proposta por ANTONIO MARCOS DO VALE AJALA, com a finalidade de 

possibilitar a sua participação no EAS – Estágio de Aperfeiçoamento de 

Sargento, inaugurado pelo Edital n° 003/DEIP/PMMT/2017, de 06 de 

dezembro de 2017, sendo que a feitura do mencionado curso é requisito 

para a promoção a 1º Sargento, nos termos do art. 30 inciso XI da Lei 

10.076/2014, sendo essa ascensão objeto da lide da presente ação 

judicial. Aclara que é 3º Sgt da PM e um dos militares que participaram e 

concluíram o 10º CFS, sendo que também pleiteia no bojo destes autos a 

condenação do Estado de Mato Grosso a promover a anotação em sua 

ficha funcional para a finalidade de aferir os critérios de promoções por 

antiguidade alcançados nos interstícios ocorridos a partir de 15.10.2004, 

galgando para tanto a sua promoção a 1º Sargento. Informa que caso seja 

vencedor na presente demanda, necessitará da conclusão do citado EAS, 

tendo em conta se tratar de requisito indispensável à promoção – artigo 21 

da Lei de Promoção da PMMT (Lei 10.076/2014), motivo qual vem propor a 

presente concessão liminar. Afirma que o último curso da espécie (EAS) 

ocorreu no ano de 2011, conforme notícia veiculada em 21.09.2011, no 

s i t e  d a  P M M T ( h t t p : / / w w w . p m . m t . g o v . b r /

-/sargentos-da-pm-participam-de-curso-de-aperfeicoamento-emcuiaba) , 

sendo certo que em caso desta Ação prosperar, e o mesmo não ter 

concluído o EAS, poderá ser prejudicado em face da demora da 

instauração do próximo curso. É o Relato. Decido. Nota-se que o pedido do 

autor cinge-se na concessão de tutela provisória de urgência, 

incidentalmente proposta na presente ação que versa acerca do pleito 

para promoção a 1º Sargento, tendo em conta que o mesmo entende que 

possui critérios de promoção por antiguidade retroativos a 15/10/2004. 

Verifico ainda que a finalidade do pedido incidental se dá na urgência em 

participar do curso EAS – Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento, 

inaugurado pelo Edital n° 003/DEIP/PMMT/2017, de 06 de dezembro de 

2017, nos mesmos moldes deferidos aos autores da Ação nº 

1038220-51.2017.8.11.0041, em trâmite neste juízo, sendo que tal curso 

(EAS) é requisito primordial para a promoção a 1º Sargento, pedido 

primário na presente ação judicial. Pois bem, para a concessão da tutela 

de urgência, necessário se faz a presença de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Apesar da exigência legal de apenas um dos requisitos legais 

contidos no art. 300 CPC, de imediato vislumbro a presença dos dois como 

passo a expor. Tendo em conta os fatos contemporaneamente trazidos à 

baila, verifico que a situação que o autor vem vivenciando ao longo dos 

anos uma longa batalha administrativa e judicial, desde a sua investidura 

na matrícula do 10º CFS até os dias atuais. Portanto não me resta dúvida, 

que a concessão do pedido incidental irá ilidir possíveis danos ao mesmo, 

sem a incidência de prejuízos ao resultado útil do processo, bem como, 

aos cofres da máquina administrativa, em caso de indeferimento do pedido 

principal, tendo-se em conta que a sua participação e consequente 

conclusão do curso EAS, só terá efeitos jurídicos, em caso da concessão 

da pleiteada promoção para 1º Sargento. Assim, com a finalidade de 

garantir o resultado útil do processo, caso o autor tenha êxito na presente 

ação, bem como em face da probabilidade de direito estampada nos 

elementos colhidos na longa jornada judicial experimentada pela parte 

autora, que obteve participação no 10º CFS, inclusive com uma promoção 

para 3º Sargento, com esteio no artigo 297 do CPC, CONCEDO a TUTELA 

DE URGÊNCIA INCIDENTAL, para DETERMINAR a participação no Estágio 

de Atualização de Sargentos – EAS, promovido pelo Comando Geral da 

Polícia Militar de Mato Grosso (10º CFS) que teve início em dezembro/2017. 

Espeça-se o MANDADO LIMINAR, contendo no verso o teor desta 

decisão, para intimação do Estado de Mato Grosso e Comando Geral da 

Polícia Militar, para cumprirem a liminar acima exposta, sob pena de 

responsabilidade funcional e desobediência – artigo 330 CP, sem prejuízo 

para crime militar. Intime-se o autor desta decisão, bem como para 
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impugnar a contestação. Após colha-se parecer ministerial. P.R.I. Cuiabá, 

26 de janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036442-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BATISTA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MORAES DE SOUSA OAB - GO49230 (ADVOGADO)

HENRIQUE PRUDENTE MENDES OAB - GO47715 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036442-46.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: LUIZA BATISTA DA COSTA 

IMPETRADO: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

em LUIZA BATISTA DA COSTA face de ato ilegal supostamente praticado 

pelo SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. Instada a se manifestar 

acerca da substituição do polo passivo da ação, bem como acerca do 

declínio de competência para o TJ/MT, a mesma assim expôs: “LUIZA 

BATISTA DA COSTA, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 

vem perante Vossa Excelência, por seus advogados, manifestar que não 

pretende substituir a autoridade coatora, sendo dessa forma favorável ao 

declínio de competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso”. Assim, diante da manifestação da Impetrante, constante no id 

11235596, bem como com esteio no artigo 96, I, "g", da Constituição 

Estadual, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo, declinando da competência para processar e julgar o feito em favor 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando a remessa 

dos autos àquela Corte, para regular distribuição, o que faço com 

fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. P.R.I. Cuiabá, 24 de janeiro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001431-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI BRAGA DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001431-19.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: GEOVANNI BRAGA DE LIMA 

IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc, Geovanni Braga de 

Lima impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra suposto 

ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao 

exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito 

impostas. Alega que é proprietário do veículo marca/modelo GM/CORSA, 

ano/modelo 2000/2001, placas JZF - 8721, que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora esta 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento ano/2018 de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Com a inicial vieram os documentos 

introdutórios. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, 

preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo GM/CORSA WIND, ano/modelo 2000/2001, placas 

JZF - 8721, cor predominante PRATA, chassi nº 9BGSC68Z01B143022, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000710-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000710-67.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: REJANE BELUSSI MIRANDA 

IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc, Rejane Belussi 

Miranda impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra 

suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente Diretor do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, 

postulando um provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do 

veículo, quanto ao exercício de 2017, sem a exigência do recolhimento das 

multas de trânsito impostas. Alega que é proprietário do veículo 

marca/modelo RENAULT/SANDERO, ano/modelo 2014/2015, placas QBG - 

9200, que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento 

do Veículo), tomou conhecimento da existência de multas no prontuário do 

veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a emissão do 

correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular. 

Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a 
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autoridade coatora esta vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento ano/2018 

de seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Com a 

inicial vieram os documentos introdutórios. É o relatório. Decido. O artigo 

7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Pelos documentos 

trazidos com a exordial, verifico estar presente o fundamento relevante 

para o acolhimento da liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade 

coatora não providenciou a prévia notificação ao impetrante sobre a multa 

existente. Saliento que é assegurado a todos o direito constitucional de se 

defender das multas impingidas, utilizando-se de recursos administrativos 

e judiciais, antes de qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: 

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo RENAUL/SANDERO, ano/modelo 2014/2015, 

placas QBG - 9200, cor predominante VERMELHA, renavam nº 

0102609259, independentemente do pagamento de multas indicadas na 

inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032455-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLIEBER HENRIQUES BELIENE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008602A-N (ADVOGADO)

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN OAB - MT15587/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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: 

1032455-02.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: GLIEBER HENRIQUES BELIENE 

IMPETRADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE 

PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Glieber Henriques Beline em face do Diretor Presidente da Empresa 

Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER, 

vindicando a concessão de ordem mandamental para que o impetrado 

corrija o ato impugnado, assegurando o seu direito NOMEAÇÃO e, 

consequente, POSSE para o cargo de Extensionista Rural I – Biologia - 

Cuiabá, do qual foi devidamente aprovado. Liminar deferida Id 10411720. 

Informações prestadas pela autoridade coatora Id 10659947. Parecer 

ministerial Id 10835895. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Preliminarmente verifico que procedem os argumentos postos pela parte 

Impetrante, no que concerne a legitimidade passiva da EMPAER para 

figurar no polo passivo do presente Mandamus. Em face da natureza 

jurídica da Empresa pública em comento, a mesma possui autonomia 

jurídica, administrativa e patrimonial com competência para abertura de 

concursos públicos e homologação de seus resultados, senão vejamos o 

artigo Artigo 6º, § 2º do seu Estatuto - MT – 2014, regido ainda pela Lei 

Complementar nº. 461 de 28 de dezembro de 2011: Artigo 1o. A EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSAO RURAL – 

EMPAER-MT, vinculada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e 

Agricultura Familiar-SEDRAF, dotada de personalidade juridica de direito 

privado, com patrimonio proprio e exclusivo do Estado de Mato Grosso, 

reger-se-a pela Lei Complementar No 461, de 28 de dezembro de 2011, 

que transformou a forma da constituicao social de Sociedade Anonima 

nos termos da Lei Complementar No 14, de 16 de janeiro de 1992, em 

Empresa Publica, prestadora de servicos publicos. Caracterizar-se-a 

como entidade sem fins lucrativos com atuacao focada em projetos de 

apoio a pesquisa e ao desenvolvimento do setor agropecuario, alem de 

assistencia tecnica e extensao rural aos micros e pequenos proprietarios 

rurais e a agricultura familiar. Artigo 6o. O Conselho Deliberativo sera 

composto pelos seguintes membros: (...) § 2o Compete ao Conselho 

Deliberativo da EMPAER/MT: I – deliberar sobre as politicas e questoes 

estrategicas da Empresa. II – estabelecer diretrizes para atuacao da 

empresa alinhada as diretrizes estrategicas de governo. III – manifestar-se 

sobre o relatorio da Diretoria Executiva e as suas contas. IV – 

manifestar-se previamente sobre atos ou contratos. V – autorizar a 

alienacao de bens do ativo. VI – aprovar o Plano Plurianual. VII – aprovar 

proposta de Orcamento da Empresa. VIII – revisar a estrutura 

organizacional interna, para tanto, podendo criar, instalar e extinguir 

Escritorios Regionais e demais Unidades Administrativas sem aumento de 

despesa. IX – aprovar, mediante Resolucao, e fazer publicar o 

lotacionograma oficial da empresa, composto por todas as unidades 

administrativas e seus respectivos quadros de pessoal distribuidos de 

acordo com o tipo de cargo e a quantidade respectiva. X – avaliar os 

Resultados Organizacionais e, quando necessario, propor medidas 

corretivas. XI – aprovar o aumento de Capital, apos o parecer do Conselho 

Fiscal. XII – aprovar e proceder alteracoes neste Estatuto. XIII – deliberar 

sobre a abertura de Concurso Publico e homologar seu resultado. 

Satisfeita a análise da preliminar passo ao julgamento do mérito. 

Prefacialmente exponho que o Mandado de Segurança tem por finalidade 

proteger direito líquido e certo de seu autor, afrontado por ato de 

autoridade, ilegal ou abusivo. Assim, para que se possa falar em violação 

ou ameaça de violação a direito líquido e certo, o justo receio há de ser 

evidente, não sendo possível a concessão de segurança genérica. Na 

previsão do art. 1º, da Lei 12.016/2009 “CONCEDER-SE-Á MANDADO DE 

SEGURANÇA PARA PROTEGER DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (Grifei). 

Conforme se depreende da narrativa posta na petição inicial em confronto 

com as informações prestadas pelo Impetrado, constato que a 

controvérsia suscitada nos presentes autos se resume a apurar a 

legalidade do ato administrativo que negou posse ao impetrante em razão 

de não ter se apresentado para o ato no prazo legal, posto que não tomou 

conhecimento da sua intimação que se deu exclusivamente pelo Diário 

Oficial. Com efeito, percebe-se pela publicação realizada no Diário Oficial 

do Estado de Mato Grosso em 12.09.2017, que o Impetrante foi 

CONVOCADO para o cargo de Extensionista Rural I – Biologia – Região 

Cuiabá, em razão de sua aprovação no concurso público regido pelo Edital 

n.º 001/2014/EMPAER, e que, posteriormente, teve sua contratação 
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negada em 18.10.2017, pelo fato de não ter se apresentado dentro do 

prazo legal do Edital. O autor alega não ter condições para acesso a 

internet em sua residência, bem como não conseguiu verificar o 

andamento das informações do referido concurso todos os dias, 

reforçando não ser coerente da parte do impetrado que comunique os 

candidatos aprovados acerca da posse somente por meio da publicação 

no Diário Oficial, eis que não haveria nenhum impedimento que este o 

fizesse por telegrama, carta com aviso de recebimento ou em jornais de 

grande circulação, alegando violação do princípio constitucional da 

publicidade dos atos administrativos. Acerca do tema, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento de que a 

publicação do ato de nomeação e convocação para posse realizada 

exclusivamente no órgão de imprensa oficial do ente estatal não satisfaz 

integralmente o princípio que impõe a publicidade dos atos administrativos, 

tampouco atende ao princípio da razoabilidade, razão pela qual, em 

princípio, não se pode imputar ao impetrante a culpa pelo não 

comparecimento para tomar posse no prazo concedido. Nesse sentido: 

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA 

POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. A nomeação de 

candidato para posse sem notificação pessoal, apenas pelo Diário Oficial, 

transcorrido quase três anos da homologação do certame, afronta os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (MS 15633/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no 

DJE 12/02/2015) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO 

PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. 

INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO 

DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, não há falar em 

decadência, já que o mandado de segurança foi impetrado após um mês 

da ciência pessoal do ato coator, portanto antes dos 120 (cento e vinte) 

dias do prazo decadencial para a impetração do writ. 2. A nomeação em 

concurso público após considerável lapso temporal da homologação do 

resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio 

da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação 

para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme 

recente jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. Agravo regimental 

improvido. (STJ - AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 18/09/2013). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA - FALTA DE 

CONVOCAÇÃO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE - ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL - 

DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e 

razoabilidade a convocação e nomeação de concorrente 

aprovado/classificado em concurso público somente mediante publicação 

em diário oficial e jornal local, sem envio de correspondência à residência 

do candidato, para tomar conhecimento do ato convocatório, sobretudo 

quando transcorrido lapso temporal significativo. (Ap 5048/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016) Dessa 

forma, tenho que merece guarda a pleito do impetrante; pois o ato da 

impetrada mostrou-se inadequado e desproporcional, violando os 

princípios da razoabilidade e publicidade, prejudicando a candidata que 

não atendeu ao chamamento para a nomeação pois não chegou tal fato ao 

seu conhecimento em tempo oportuuno. Ademais, o ato de o ato de 

publicar a nomeação te por escopo dar ciência ao candidato aprovado de 

que foi nomeado para tomar posse do cargo, com o fim de suprir a 

necessidade da máquina administrativa. Assim, me resta claro que não é 

razoável exigir da candidata classificada em concurso público o 

acompanhamento da publicação da nomeação no Diário Oficial, dia após 

dia. Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, 

comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, 

pois tal ato está subordinado aos ditames da Constituição da República. 

Por tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC e, via de consequência, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, em 

consonância com § 5º do artigo 6º da Lei 12.016/2009, para determinar 

que a autoridade coatora proceda À nomeação do impetrante para o cargo 

de Extensionista Rural I – Biologia – Cuiabá. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, 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, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cuiabá, 24 de 

janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036999-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON PEREIRA NOBRE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010437-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ALVES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOUSA DIAS OAB - MT22731-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038672-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MASSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados 

de Mato Grosso AGER MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora 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), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Shangri-lá.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035693-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLY CRISTINA CRUZ DE FRANCA (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 APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 
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prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015957-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE SANTANA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Adjunto de Justiça (SEJUDH) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora 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), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Quilombo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023244-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário-Geral de Administração do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso - Dr. Mauro Curvo (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora 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), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006119-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODSEF - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES OAB - CE15361 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora 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), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000471-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do 

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento 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 diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "...ISTO POSTO, e consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a autoridade coatora 

que proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas 

ilegalmente com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD 

nº1132940-1 – 2 (ID nº 11336443), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o presente como 

mandado. ".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014198-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA BELA VISTA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento 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 diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "...ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com o reenquadramento da Impetrante no cadastro do 

Simples Nacional, até decisão final do presente writ. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-na do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, conclusos (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). No 

mais, à vista do princípio da economia processual e nos termos do art. 321 

do CPC/2015, determino a emenda à inicial para que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, retifique o polo passivo devendo constar 

Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda 

de Mato Grosso, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência.".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 891474 Nr: 24195-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANMARCO PACCOLA CAPOANI, ANA PAULA 

REVELES CARVALHO, ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE, LUIS 

FERNANDO PEREIRA RAMOS ARANTES, JOZIRLETHE APARECIDA 

MAGALHÃES CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 166, fica devidamente INTIMADA à 

parte requerente Ana Paula Reveles Carvalho, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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1.863,24 (um mil oitocentos e sessenta e tres reais e vinte e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 948,06 (novecentos e quarenta 

e oito reais e seis centavaos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

915,18 (novecentos e quinze reais e dezoito centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

encaminhar a guia (paga) à Central de Arrecadação e Arquivamento do 

Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053908 Nr: 48299-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA CACELIA AMANCIO FIGUEIREDO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FELLIPE MARTINS DE 

LIMA - OAB:22504/O

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748748 Nr: 397-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINETE FRANCISCA PIMENTEL MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - PROC DO MUNICIPIO - OAB:5016/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 891474 Nr: 24195-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANMARCO PACCOLA CAPOANI, ANA PAULA 

REVELES CARVALHO, ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE, LUIS 

FERNANDO PEREIRA RAMOS ARANTES, JOZIRLETHE APARECIDA 

MAGALHÃES CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 166, fica devidamente INTIMADA à 

parte requerente Gianmarco Paccola Capoani, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.863,24 (um mil oitocentos e sessenta e tres reais e vinte e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 948,06 (novecentos e quarenta 

e oito reais e seis centavaos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

915,18 (novecentos e quinze reais e dezoito centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

encaminhar a guia (paga) à Central de Arrecadação e Arquivamento do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 891474 Nr: 24195-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANMARCO PACCOLA CAPOANI, ANA PAULA 

REVELES CARVALHO, ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE, LUIS 

FERNANDO PEREIRA RAMOS ARANTES, JOZIRLETHE APARECIDA 

MAGALHÃES CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 166, fica devidamente INTIMADA à 

parte requerente Alexandre Campos Mensch Fachone, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.863,24 (um mil oitocentos e sessenta e tres reais e vinte e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 948,06 (novecentos e 

quarenta e oito reais e seis centavaos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 915,18 (novecentos e quinze reais e dezoito centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar a guia (paga) à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914940 Nr: 40105-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA BORGES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 257471 Nr: 20260-85.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6.748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.
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Tendo em vista o DESCUMPRIMENTO da determinação anterior, que 

ordenou a entrega dos autos, e já tendo se passado mais de 5 (cinco) 

meses do recebimento do mandado de intimação pelo Procurador 

Waldemar Pinheiro dos Santos, expeça-se o mandado de BUSCA E 

APREENSÃO dos autos cód. 257471.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência, pelo OFICIAL PLANTONISTA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720826 Nr: 16291-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO ROBERTO MAZZAROTTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELI LEA MAFRA - 

OAB:54525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156, NELSON PEREIRA DOS SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - 

OAB:3591-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 815557 Nr: 22000-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A, ADEMIR 

ODORICO, CARLOS EDUARDO MANTALVANI, WALDEMAR DE OLIVEIRA 

VERDI, MARCIO ANÍSIO HADDAD, WALDEMAR VERDI JUNIOR, HAMILTON 

SEBASTIÃO FARINAZZO, PEDRO DOS SANTOS, RODNEI VICENTE 

MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:OAB/SP 208972

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerente foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos para a parte requerida para 

para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843389 Nr: 47311-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DO ESPÍRITO SANTO, DENISE DE LA 

FUENTE GOLTARA GIL, EDILAINE GOMES RODRIGUES, FATIMA DO 

ROSARIO FERREIRA MENDES, JOÃO LAURINDO MARTINS FILHO, JOSE 

ANTONIO SANTANA, LEILA VALDERES SOUZA GATTASS, MANOEL 

ANTONIO DA GUIA SILVA, MARCIA ALVES REGUERO DEMORI, MARIA 

APARECIDA DE LIMA, RITA DE CASSIA MOURA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 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 artes

 para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 891474 Nr: 24195-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANMARCO PACCOLA CAPOANI, ANA PAULA 

REVELES CARVALHO, ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE, LUIS 

FERNANDO PEREIRA RAMOS ARANTES, JOZIRLETHE APARECIDA 

MAGALHÃES CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 166, fica devidamente INTIMADA à 

parte requerente Luis Fernando Pereira Arantes, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 1.863,24 (um mil oitocentos e sessenta e tres reais e vinte e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 948,06 (novecentos e quarenta 

e oito reais e seis centavaos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

915,18 (novecentos e quinze reais e dezoito centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

encaminhar a guia (paga) à Central de Arrecadação e Arquivamento do 

Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910401 Nr: 37124-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARQUES PENTEADO, CRISTINA PAGANOTTI, 

RICARDA AIRES DE LIMA, BENEDITO AQUINO DE CAMARGO FILHO, 

DALVA LUCIA DE CAMPOS ALBUQUERQUE, JOÃO MARCOS FERRAZ 

MUZZI, LUIZ CARLOS FERREIRA, LAURENICE FIGUEIREDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/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.: 995698 Nr: 21324-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA ESCOLÁSTICA EUBANK GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as artes

 para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033473 Nr: 38351-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARLENE AGNELO RIBEIRO BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 891474 Nr: 24195-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANMARCO PACCOLA CAPOANI, ANA PAULA 

REVELES CARVALHO, ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE, LUIS 

FERNANDO PEREIRA RAMOS ARANTES, JOZIRLETHE APARECIDA 

MAGALHÃES CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 166, fica devidamente INTIMADA à 

parte requerente Jozirlethe Aparecida Magalhães Criveletto, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 1.863,24 (um mil oitocentos e sessenta e tres reais e 

vinte e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 948,06 (novecentos 

e quarenta e oito reais e seis centavaos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 915,18 (novecentos e quinze reais e dezoito centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar a guia (paga) à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968418 Nr: 8473-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTAVIO TRAVO 

MARQUES DE SOUZA - 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.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501356-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pleito de id nº 6759174, devendo a parte 

embargante acostar tal documento aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

2. Intime-se e cumpra-se. 3. Após, renove-se a conclusão. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501351-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. 1. Compulsando os autos, verifico no id nº 9415104 que a 

parte embargante mencionou a existência de Ação Anulatória que visa a 

desconstituir o débito em discussão no presente feito. 2. Diante do 

noticiado bem como para que se evite decisões conflitantes, deverá a 

parte embargante informar este Juízo o número da mencionada Ação 

Anulatória, no prazo de 10 (dez) dias, para as providências concernentes. 

3. Após, renove-se a conclusão. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá ,03 de 

outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501355-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. 1. Compulsando os autos, verifico no id nº 0501355 que a 

parte embargante mencionou a existência de Ação Anulatória que visa a 

desconstituir o débito em discussão no presente feito. 2. Diante do 

noticiado bem como para que se evite decisões conflitantes, deverá a 

parte embargante informar este Juízo o número da mencionada Ação 

Anulatória, no prazo de 10 (dez) dias, para as providências concernentes. 

3. Após, renove-se a conclusão. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 806718 Nr: 13203-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO CURVO - OAB:14511/MT, ANA PAULA VILLELA NANÔ 

ROCHA - OAB:16.297, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:14848/MT, CAROLINE REVELLES GUAREZI - OAB:16.280, CLEBER 

LEMES ALMECER - OAB:11378, CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO - 

OAB:13004, ELAINE BRANDÃO SILVERIO DA SILVA - OAB:16.148, 

ELEONORA MAYUMI NEPOMUCENO- - OAB:15790, ESTHER SALOMÃO 

DE MORAES - OAB:15953/MT, FÁBIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:16.601/MT, FABRICIA BARROS DE PAIVA - OAB:11.872, GLEICY 

LAURA BARROS GONÇALVES LIMA - OAB:13441-B, INALDO XAVIER 

DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, JOÃO LUCAS SOUZA 

PIRES - OAB:13336, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.461, 

JULIANA SCARSELLI MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, LARRISA 

LAURA BARROS PINTO - OAB:15.240, Marcilene Pereira Dos Santos 

- OAB:14.232, MARCO PAULO GALERA MARI - OAB:3056 MT, RENATO 

ALVES DA SILVA - OAB:14850/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - 

OAB:9259, WILSON LISANDRO VEIGA - OAB:15427

 JUNTADA CÓPIA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS 

EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL COD. 831417

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 45608 Nr: 13183-98.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA AMERICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, DULCE DE MOURA - PROCURADORA DO 

ESTADO - OAB:7.259/MT, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO 

ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, Benedito Pedroso Amorim Filho - OAB:4601/MT, 

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:11.447/MT

 Proc. nº 1245/2001 - Código 45608

Execução Fiscal

 Vistos.

Segue o espelho da consulta de imposto de renda da parte executada, 

obtida via consulta online por intermédio do sistema INFOJUD, sobre a qual 

deve a parte exequente manifestar-se em dez (10) dias.

 Consigno que havendo informações na aludida declaração à mesma deve 

ser arquivada separada dos autos, como assevera o sigilo fiscal, ficando 

a disposição do credor para manuseio, o que deverá ser certificado nos 

autos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018

ADAIR JULIETA DA SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 37307 Nr: 9751-08.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 Intimo a parte requerida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 310135 Nr: 17781-85.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGADELCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA, EMERSON ROGÉRIO DELFINO, ISAAC CAPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. nº 607/2008 - Código 310135

Execução Fiscal

 Vistos.

Certifique-se a Secretaria à efetivação da determinação de fl. 67 e 68.

 Se for o caso, promova imediatamente a intimação do devedor Issac 

Capato na pessoa do advogado constituído a fl. 27 (art. 841, §º 1º, do 

CPC).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018

ADAIR JULIETA DA SILVA

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022280-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1022280-46.2017.8.11.0041 Vistos, 

etc. 1. Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 9778651. 2. Insta 

ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” 3. Assim sendo, para se evitar 

eventual nulidade, necessário se faz que a parte requerente traga aos 

autos a Certidão de Dívida Ativa em discussão no presente feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000757-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MENDES MOREIRA OAB - MG87017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1000757-41.2018.8.11.0001 Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal, Com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por Telefônica Brasil S/A em face do 

Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída da 4ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico a falta do 

recolhimento das custas processuais. 3. Diante disso, intime-se, a parte 

autora para que comprove o pagamento das custas processuais, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 4. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1012857-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – GABINETE 2 Processo nº 1012857-62.2017.8.11.0041 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica de Ato 

Administrativo c/c Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por T. da Silva e Souza Costa & Cia. Ltda. em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a concessão da tutela de 

urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e a retirada do 

protesto referentes à CDA em discussão. Aduz que no dia 22.07.2016 a 

parte requerida inscreveu créditos tributários referentes à ICMS em dívida 

ativa, gerando a CDA nº 20168297, cujos fatos geradores ocorreram 

entre os meses de abril a dezembro do ano de 2004, com valor de 

R$111.747,47 (cento e onze mil e setecentos e quarenta e sete reais e 

quarenta e sete centavos), tendo, pelo tempo transcorrido, ocorrido a 

decadência e a prescrição. Alega que o requerido apresentou a CDA para 

protesto em ato de abuso de poder e direito. Requer, a concessão de 

tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e a 
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retirada do protesto referentes à CDA em discussão. No mérito, pugna 

pela procedência da ação. Instrui a inicial com documentos. O feito foi 

inicialmente distribuído na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação 

Popular, que declinou a competência para das Varas de Fazenda Pública 

da Capital (id nº 6693423), ocasião em que o processo foi distribuído para 

a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que, ato 

contínuo declinou a competência para este Juízo, conforme id nº 8066994. 

Conforme decisão de id nº 8719084 fora determinado a emenda à inicial 

para informar corretamente o valor da causa bem como complementar o 

valor das custas processuais e taxa judiciária, o que foi cumprido 

conforme petitórios de ids nº 9123288 e 9654979. Por decisão de id nº 

9735808 foi postergada a análise da tutela de urgência para momento 

posterior à justificação prévia da parte requerida, ocasião em que foi 

devidamente apresentada como se vê no id nº 10129633, além do que 

fora, ainda, indexada a contestação, conforme se vê no id nº 10476704. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Tratando-se de medida 

destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, 

aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in verbis: 

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II 

– o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, 

nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – 

a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso) No caso, devem ser 

analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. 

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do 

CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao 

devedor, contra qual o credor não pode se opor. Sobre o tema, eis a lição 

de Vladimir Passos de Freitas: “Prevista em norma geral editada pela 

União, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do 

seu montante integral reveste-se de condição de direito assegurado ao 

sujeito passivo, sendo ineficazes os dispositivos da legislação ordinária 

que pretendam anulá-la. Porque configura um direito que se opõe à 

vontade da Fazenda Pública, - que se pressupõe pretenda o seu 

pagamento e não o depósito – é ele livremente exercitável, 

independentemente da concordância daquela, ou de medida judicial 

requerida especialmente para tal fim. Além disso, é direito exercitável até 

mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo substituto tributário, o 

qual poderá ser judicialmente autorizado ou compelido, se necessário, a 

efetuar o depósito. Embora configure um direito livremente exercitável pelo 

sujeito passivo, uma vez exercido, o depósito produz efeitos que 

interferem no direito de ambas as partes: ao sujeito passivo fica 

assegurado o direito de discutir o crédito tributário, cuja exigibilidade fica 

suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à Fazenda Pública, o direito 

de converter em renda o valor depositado, caso revele-se improcedente a 

pretensão daquele. Os direitos assim emergentes não podem ser 

prejudicados pela decisão unilateral de uma das partes, valendo dizer que 

o depósito ficará vinculado ao resultado da discussão que envolve o 

crédito tributário e, só depois de definitivamente decidida a questão é que 

se tornará disponível, quer para restituição ao sujeito passivo, se 

vencedor na lide, quer para conversão em renda da Fazenda Pública, se 

improcedente a demanda. (in Código Tributário Nacional Comentado. 4ª 

edição. editora RT – 2008. Pág 690/691). (sem destaque no original). 

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da 

dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, 

que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. O E. Tribunal de justiça do 

Estado de Mato Grosso já possui entendimento nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – CAUÇÃO DE BEM MÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme já disposto no decisum combatido, é 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a 

exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua 

integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN 

e a inteligência da Súmula 112/STJ. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) Aplica-se o princípio da noventa àquelas hipóteses 

descritas no 150, III, "c", da CF, que consiste em observar o referido prazo 

para cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. (AI 135634/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; 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; 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. Na hipótese, o requerente fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada. Analisando os argumentos 

despendidos pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase 

processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a 

boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da medida de urgência, além do mais, os documentos 

carreados pela parte ré, id nº 10129650, informam a ciência da autora 

quanto ao processo administrativo que deu origem à CDA em discussão 

na data de 30.10.2009 bem como que a mesma aderiu a programa de 

parcelamento fiscal, tendo reconhecido o débito fiscal. Conclui-se então 

que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja 

efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma 

certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações 

nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título 

executivo combatido, o que não se verifica nestes autos. Quanto à 

sustação do protesto, em razão do explicitado alhures constato a 

legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, tendo em vista a 

redação inserida pela Lei nº 12767 de 27 de dezembro de 2012 no 

paragrafo único do artigo 1º da Lei 9.492 de 10 de dezembro de 1997, in 

verbis: “Art. 1º. Protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a 

inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e 

outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos 

sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações 

públicas”. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, não 

estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender os 

efeitos do protesto da CDA nº 201668297 bem como a exigibilidade do 

crédito tributário referentes à mencionada CDA. Intime-se a parte autora, 

para, querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. Intime e 

cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito
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Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº 1000842-27.2018.8.11.0041 Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Procedimento Comum Com Pedido de Tutela 

Provisória proposta por Plaenge Cuiabá Residencial Ltda., em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, na qual objetiva que a suspensão dos efeitos do 

protesto nº 7120111, no valor de R$33.207,36 (trinta e três mil e duzentos 

e sete reais e trinta e seis centavos), referente a Certidão de Dívida Ativa 

– CDA nº2017218071, além de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário ora questionado. Aduz ser empresa atuante no ramo da indústria 

da construção civil e que no exercício de sua atividade habitualmente 

adquire materiais de construção de fornecedores estabelecidos nesta e 

em outras unidades da federação, que são utilizados na produção de 

bens e integrantes das obras, não sendo, portanto, consumidos e sim 

utilizados na produção de prédios e casas residenciais. Alega que pela 

sua atividade econômica não é contribuinte de ICMS uma vez que não 

vende materiais de construção, apenas executa obras de construção civil, 

no entanto, o requerido vem lançando indevidamente em seu cadastro 

estadual multas e débitos sobre diferença de alíquota interna e estadual 

relativa a ICMS. Afirma que a cobrança é ilegal, abusiva e arbitrária. 

Requer como tutela de urgência: a suspensão dos efeitos do protesto nº 

7120111, no valor de R$33.207,36 (trinta e três mil e duzentos e sete reais 

e trinta e seis centavos), referente a Certidão de Dívida Ativa – CDA 

nº2017218071, além de suspender a exigibilidade do crédito tributário ora 

questionado. No mérito pugna pela procedência da ação com a 

condenação do requerido em custas processuais e honorários 

advocatícios. Juntou documentos. Por decisão de id nº 11427005 o Juízo 

da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá declinou a 

competência para esta Vara Especializada. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Preliminarmente, em cotejo dos interesses e direito 

debatido no caso em tela, diante da possibilidade de dano irreparável à 

requerente, a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública 

não esbarra nas vedações impostas pelo art. 1º da Lei n. 9.494/97, razão 

pela qual perfeitamente possível a antecipação do provimento. Desse 

modo, resta observar se estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da medida excepcional. Pois bem. É cediço que o deferimento 

da tutela antecipada exige a concorrência da prova inequívoca, entendida 

como aquela que não admite dúvida razoável, somada ao receio de dano 

irreparável, ou ao abuso de direito de defesa manifestado pelo réu em 

caráter protelatório e, ainda, à possibilidade de reverter a medida 

antecipada, caso o resultado da ação venha a ser contrário a pretensão 

da parte que a requereu. (art. 300, CPC). Note-se que os requisitos legais 

para o deferimento da medida ora pleiteada, consubstanciados no fumus 

boni iuris e no periculum in mora não possuem conotação alternativa, mas 

sim aditiva, de modo que ambos devem estar presentes, sob pena de não 

concessão da tutela antecipada. No caso vertente, a inicial bem como os 

documentos probatórios a essa indexados, demonstram em caráter inicial 

a boa aparência do direito da Requerente e a razoabilidade de sua 

pretensão a uma medida de urgência, vejamos: O cerne da discussão 

reside na possibilidade de suspender a exigibilidade de crédito tributário 

levado a protesto pela Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017218071, 

originada em razão da ausência de pagamento de multa, diferença de 

alíquota interna e estadual relativa a ICMS. Trata-se de empresa que atua 

no ramo da construção civil, e sendo assim, a aquisição de produtos para 

fins de utilização nas obras, não causa fato gerador do ICMS, senão 

vejamos o disposto na Súmula 432 do STJ, in verbis: “as empresas de 

construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias 

adquiridas como insumos em operações interestaduais”. Em análise de 

cognição sumária, vislumbra-se a ilegalidade na cobrança do ICMS que 

está causando entraves nas atividades da Requerente, vez que os 

documentos acostados aos autos dão conta de que possíveis créditos 

tributários são oriundos de diferencial de alíquota e multa relativos a bens 

utilizados nos empreendimentos da empresa, e sendo assim, não se 

amoldam a hipótese de incidência do ICMS, posto se tratar de empresa de 

construção civil. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 

de que aas empresas de construção civil não são contribuintes do 

diferencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário quando adquirem 

mercadorias e as utilizam em suas obras, conforme se depreende do 

precedente abaixo, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC e 

Resolução STJ 08/2008, verbis: “PROCESO CIVL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CP. 

TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. EMPRESA DE 

CONSTRUÇÃO CIVL. MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO 

NAS OBRAS CONTRATADAS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. NÃO 

INCIDÊNCIA. 1. As empresas de construção civil (em regra, contribuintes 

do ISS), ao adquirir, em outros Estados, materiais a serem empregados 

com insumos nas obras que executam, não podem ser compelidas ao 

recolhimento diferencial de alíquota de ICMS cobrado pelo Estado 

destinatário (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: AI 24.276 AgR, 

Rel. Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 16.019, DJ 

17.0320; AI 456.72 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Primeira Turma, julgado 

em 30.1204, DJ 17.204; AI 50.364 AgR, Rel. Ministro Carlos Velos, 

Segunda Turma, julgado em 05.4205, DJ 2.04205; RE 527.820 AgR, Rel. 

Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 01.4208, DJe-078 

DIVULG 30.4208 PUBLIC 02.5208; RE 572.81 AgR, Rel. Ministro Ricardo 

Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05209, DJe-13 DIVULG 

18.06209 PUBLIC 19.06209; RE 579.084 AgR, Rel. Ministra Carmen Lúcia, 

Primeira Turma, julgado em 26.05209, DJe-18 DIVULG 25.06209 PUBLIC 

26.0209. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ERsp 149.46/MS, 

Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/Acórdão Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, julgado em 06.129, DJ 20.320; AgR noAg 687.218/MA, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.5206, DJ 18.05206; REsp 

90.34/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

03.5207, DJ 17.05207; REsp 91.769/DF, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 1.09207, DJ 25.09207; AgR no Ag 89.76/R, 

Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 25.09207, DJ 

08.1207; AgR no Ag 107809/R, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, julgado em 03.209, DJe 02.4209; AgR no REsp 97.245/R, Rel. 

Ministro Mauro Campbel Marques, Segunda Turma, julgado em 28.04209, 

DJe 15.0209; eREsp 620.12/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 07.5209, DJe 21.08209). 2. É que as empresa de 

construção civil, quando adquirem bens necessários ao desenvolvimento 

de sua atividade-fim, não são contribuintes do ICMS. Consequentemente, 

"há de se qualificar a construção civil com atividade de pertinência 

exclusiva a serviços, pelo que 'as pessoas (naturais ou jurídicas) que 

promoverem a sua execução sujeitar-se-ão exclusivamente à incidência 

de ISS, em razão de que quaisquer bens necessários a essa atividade 

(com máquinas, equipamentos, ativo fixo, materiais, peças, etc.) não 

devem ser tipificados com mercadoria sujeitas a atributo estadual' (José 

Eduardo Soares de Melo, in 'Construção Civil - ISS ou ICMS?', in RDT 69, 

pg. 253, Malheiros)." (ERsp 149.46/MS). 3. Recurso especial desprovido. 

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução 

STJ 08/208”. Não é diferente o posicionamento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E 

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – ICMS – EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – DIFERENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO – JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As empresas de construção civil não 

são contribuintes do diferencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário 

quando adquirem mercadorias e as utilizam como insumos em suas 

obras.” (TJMT - Apelação / Reexame Necessário 2221/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015). (Grifo nosso) E ainda: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – 

TRIBUTÁRIO - ICMS - ALÍQUOTA DIFERENCIADA – CONSTRUÇÃO CIVIL - 

COBRANÇA INDEVIDA - MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO 

NAS OBRAS CONTRATADAS - SUJEIÇÃO, SE FOR O CASO, AO ISSQN. – 

CONDICIONAMENTO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ESTADO - 

CCE/MT À ADESÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS 

SOCIAIS (FUPIS) – ATO FACULTATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

REDUZIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIAMENTE - SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. O STJ, em sede de recursos 

repetitivos, firmou que "As empresas de construção civil (em regra, 

contribuintes do ISS), ao adquirirem, em outros Estados, materiais a serem 

empregados como insumos nas obras que executam, não podem ser 

compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada 

pelo Estado destinatário". - O STF deixou ainda claro que "As construtoras 

são, de regra, contribuintes, considerado o tributo municipal - Imposto 

sobre Serviços. Adquirindo material em Estado que pratique alíquota mais 

favorável, não estão compelidas, uma vez empregadas as mercadorias 

em obra, a satisfazer a diferença em virtude de alíquota maior do Estado 
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destinatário". A Lei Estadual n.º 8.059/2003, assegura às empresas do 

ramo da construção civil o fator facultativo a adesão do FUPIS, 

configurando ilegal e abusivo o ato da administração que exige o cadastro 

a aludido programa. Honorários advocatícios minorados a fim de atender 

aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o 

trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4º do art. 20 do 

CPC.” (TJMT - Apelação / Reexame Necessário 56161/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, 

Publicado no DJE 03/12/2014). (Grifei) De tal modo, evidencia-se que a 

exigência de diferencial de alíquota de ICMS, em operações que destinem 

insumos para ser utilizados em construção civil, são atos abusivos, motivo 

pelo qual entendo verificado o "fumus boni iuris". De outro lado, os 

prejuízos causados à empresa requerente pelo protesto da referida CDA é 

notório, pois cria obstáculo ao livre exercício das suas atividades 

comerciais, além de acarretar interrupção das atividades entre outros 

danos irreparáveis, portanto, configurado o requisito “periculum in mora”. 

Por derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na forma 

apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado para o fim suspender a exigibilidade do crédito tributário e o 

protesto da CDA nº 2017218071, com protocolo nº 7120111, no valor de 

R$33.207,36 (trinta e três mil e duzentos e sete reais e trinta e seis 

centavos), do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, até ulterior deliberação. 

Oficie-se. Expeça-se o necessário. Providencie-se a citação e intimação 

do requerido, para querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032806-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS SANTOS QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVIO JOSE DA SILVA OAB - MT13991/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DA 

CAPITAL VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL Processo nº 1032806-72.2017.8.11.0041 

Vistos. 1. Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 11252459 

quanto ao correto endereço do polo passivo. 2. Contudo, analisando os 

autos, constato que não foi dado cumprimento da decisão de id nº 

10944822, mormente no que concerne ao “item 4”. 3. Assim, à vista das 

alegações alinhadas alhures e em observância aos princípios da economia 

processual e da celeridade, determino a emenda à inicial, no derradeiro 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do § 

único do art. 321 do CPC, considerando a ausência do valor da causa no 

pagamento das custas processuais bem como falta de recolhimento da 

taxa judiciária. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1019424-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MONIZ BARRETTO GARCIA (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO ZIEGLER DE SAINT EDMOND (EXECUTADO)

BENEDITO CESARINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (EXECUTADO)

JOSE ADILSON MIGUEL (EXECUTADO)

MAURICIO LUIS LUCHETTI (EXECUTADO)

TAULER CASSIO MACIEIRA (EXECUTADO)

VICTORIO CARLOS DE MARCHI (EXECUTADO)

EDUARDO MUZZI (EXECUTADO)

CLAUDIO BRAZ FERRO (EXECUTADO)

ROBERTO HERBSTER GUSMAO (EXECUTADO)

JUAN MANUEL VERGARA GALVIS (EXECUTADO)

MILTON SELIGMAN (EXECUTADO)

BERNARDO PINTO PAIVA (EXECUTADO)

JOSE RONALDO BARCELOS (EXECUTADO)

LUIS FELIPE PEDREIRA DUTRA LEITE (EXECUTADO)

JORGE PAULO LEMANN (EXECUTADO)

MAGIM RODRIGUEZ JUNIOR (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO KLUTZENSCHELL LISBOA (EXECUTADO)

JOAO MAURICIO GIFFONI DE CASTRO NEVES (EXECUTADO)

MARCEL HERRMANN TELLES (EXECUTADO)

PEDRO DE ABREU MARIANI (EXECUTADO)

FRANCISCO DE SA NETO (EXECUTADO)

RICARDO BACELLAR WUERKERT (EXECUTADO)

CARLOS ALVES DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº 1019424-12.2017.8.11.0041 Vistos etc. 

1. Conforme narrado na presente ação, consta a informação de diversas 

Cautelares e Ações Anulatórias em tramite nas Varas Especializadas da 

Fazenda Pública dessa Comarca, e diante da tramitação da execução 

fiscal nesta vara, em razão da especialidade da matéria, tais processos 

devem tramitar nesta Vara. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça: “VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. CONEXÃO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÕES DE 

REGULARIDADE FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INCIDÊNCIADA SÚMULA 

7/STJ. 1. Inexiste violação dos arts. 165, 458, 515 e 535, todos do CPC, 

quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, 

com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. 

Nos termos do art. 103 do CPC, existe conexão entre ação de execução 

fiscal e outra ação que se oponha ou possa comprometer os atos 

executivos a determinar, em nome da segurança jurídica e da economia 

processual, a reunião dos processos. Nesses casos, as ações devem 

ser reunidas no juízo da execução. 3. Hipótese em que o Tribunal de 

origem expressamente consignou a existência de débitos não 

integralmente pagos e cuja exigibilidade não está suspensa, razões pelas 

quais não podem ser emitidas certidões de regularidade fiscal. Desse 

modo, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de 

fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar 

no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda 

Turma, AgRg no REsp 1500802/RS, relator Ministro Humberto Martins, 

julgado em 24/2/2015, DJe 3/3/2015). 2. Assim sendo oficie-se à 1ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT solicitando a remessa dos 

segu in tes  p rocessos :  Ações  Caute la res  sob  os  n º . 

2669-95.2015.811.0041 (código 955103); 2666-43.2015.811.0041 código 

9 5 5 0 9 9 ) ;  1 3 1 5 4 - 5 7 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 1  ( c ó d i g o  9 7 8 2 1 4 ) ; 

13157-12.2015.811.0041 (código 978219) e 17556-21.2014.811.0041 

(código 881264) e suas respectivas Anulatórias de nº. 

9120-39.2015.811.0041 (código 969410); 9122-09.2015.811.0041 (código 

9 6 9 4 1 2 ) ;  2 5 7 9 0 - 5 5 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 1  ( c ó d i g o  1 0 0 5 7 4 7 ) ; 

25633-82.2015.811.0041 (código 1005228) e 25615-95.2014.811.0041 

(código 893568); à 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá-MT solicitando a Ação Cautelar nº 2670-80.2015.811.0041 (código 

955104) e Anulatória nº 15077-21.2015.811.0041 (código 982294), à 3ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT a Ação Cautelar nº 

17716-46.2014.811.0041 (código 881519) e Anulatór ia nº 

30752-58.2014.811.0041; à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá-MT a Cautelar nº 18014-38.2014.811.0041 (código 882004) e 

Anulatória nº 30208-70.2014.811.0041 (código 900500); e por fim à 5ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT as Cautelares nº 

16778-51.2014.811.0041 (código 880025) e 55198-62.2013.811.0041 

(código 852388) e suas respectivas Anulatórias sob os nº 

26579-88.2014.811.0041 (código 895098) e 1831-89.2014.811.0041 

(código 860112), além da cautelar nº 40133-27.2013.811.0041 (código 

834854) e Anulatória nº 46498-97.2013.811.0041 (código 842422), em 

trâmite nesta Vara Especializada, bem como proceda a devida 

digitalização, distribuição e apensamento ao presente feito a qual deverá 

tramitar em apenso a este executivo fiscal nº 1019424-12.2017.8.11.0041. 

3. Ainda em análise ao processo, verifico ausência de instrumento 

procuratório da parte executada. 4. Diante disso, intime-se o signatário 
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para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de tornar nulos os atos por ele praticados. 5. Em 

seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 24 de janeiro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000068-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1000068-94.2018.8.11.0041 

Embargante: B2W – Companhia Digital Embargado: Estado de Mato Grosso 

Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução de Fiscal nº 

1000068-94.2018.8.11.0041, oposto por B2W – Companhia Digital em face 

do Estado de Mato Grosso visando anular o título fiscal que deu ensejo a 

CDA objeto da execução fiscal nº 1011627-19.2016.8.11.0041, por não ter 

havido prática de ato que que tenha lesado consumidores. Em síntese, é o 

relatório. Decido. Pois bem, em consulta ao sistema PJE, verifico que está 

tramitando por esta Vara os autos de embargos execução fiscal nº 

1000066-27.2018.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes e com o 

mesmo objeto destes autos. Por conseguinte, vislumbro in casu a 

ocorrência do instituto da litispendência. É cediço que ocorre a 

litispendência, segundo o CPC, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada (art. 337, §1º, do CPC), e que ainda esteja em curso (art. 337, 

§3º, do CPC), sendo certo que a litispendência, como pressuposto 

processual objetivo impede a constituição da relação jurídica anterior. 

Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem comuns as 

partes, o pedido e a causa de pedir. Professa a respeito, o abalizado J.J. 

Calmon de Passos: “A proibição do bis in idem importa em tornar inválido o 

processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou 

definitivamente encerrado com julgamento de mérito. Se há processo em 

curso, cujo objeto (mérito) é idêntico ao que se pretende formar diz-se que 

há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é 

lide em outro processo, ainda em curso(pendente)”(Comentários ao 

Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, forense, Rio). Já Egas Dirceu 

Moniz de Aragão leciona: “Verificada a ocorrência de litispendência, ou 

seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um 

julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem 

solucionar-nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e 

a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois esta será objeto de 

julgamento apenas nos autos do processo precedentemente iniciado.” 

(Comentários ao Código de Processo Cevil, Vol. II< 9ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1998). Verifico, ainda que os autos sob o nº 

1000066-27.2018.8.11.0041, fora distribuído em 04/01/2018, às 15:18h e o 

presente feito fora distribuído em 04/01/2018, às 15:35h, o que impõe a 

extinção deste feito, posto que distribuído em segundo lugar. Por todo o 

exposto, estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a 

litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito, com 

fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela parte embargante. Sem condenação em verba 

honorária ante a inexistência de litigiosidade. P.R.I.C. e, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cuiabá, 24 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27300 Nr: 1558-50.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Leon 

Bordest - OAB:MT 9.531

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Quanto ao pedido de substituição da CDA exequenda, 

formulado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) às fls. 39/43, em razão da 

existência de erro material, o §8º, do art. 2º, da Lei n. 6.830/80 permite 

que, até a prolação de sentença em ação de embargos, a Fazenda Pública 

possa emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa que contenha 

vícios formais. Vejamos:§8º - Até a decisão de primeira instância, a 

Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada 

ao executado a devolução do prazo para embargos.Sobre o tema, o 

Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 543-C, do CPC, 

introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos, editou a Súmula 392 que 

dispõe:“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de 

dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se 

tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do 

sujeito passivo da execução”. (sem destaque no original).No presente 

caso, portanto, mostra-se viável a substituição do título 

executivo.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição de 

recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido 

formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22556 Nr: 50-40.2013.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, Walmir Benedito Fontes 

Eugenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DALVO DE OLIVEIRA, MARIA INEZ 

PINTO DIAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Nascimento de Carvalho - 

OAB:2320, Maria José de Andrade Geraldes - OAB:2671, Patricia 

Cavalcanti de Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O, Ricardo de Freitas - OAB:13.505

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre a petição de fl. 518.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31394 Nr: 2793-18.2016.811.0082

 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): VALDECIR NEVES, BAR DO NEVE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE FIGUEREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8534, Marcel Louzich Coelho - OAB:8637

 Vistos em correição.

 Analisando a resposta à acusação, não vejo presentes os requisitos 

numerados no art. 397 do CPP, que orientam a absolvição sumária. Assim 

sendo, em obediência ao devido processo legal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 DE MAIO DE 2018, ÀS 15h, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

 Intimem-se os denunciados, a defensa e a acusação.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31541 Nr: 776-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, LAURINDO 

CORDIOLLI, FERNANDO CESAR CORDIOLLI, LAURINDO SÉRGIO 

CORDIOLLI, PAULO ROBERTO CORDIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR COELHO 

PALLONE - OAB:OAB/MT 16.004, JULIO CESAR COELHO PALLONE - 

OAB:OAB/PR 16.004, Wilson Ribeiro Sipoli - OAB:15.105

 Vistos.

Cuida-se de denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, LAURINDO CORDIOLLI, 

FERNANDO CESAR CONDIOLLI, LAURINDO SÉRGIO CORDIOLLI e PAULO 

ROBERTO CORDIOLLI.

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2016 (fls. 33/33).

Apresentaram resposta à acusação: FERNANDO CESAR CONDIOLLI, 

LAURINDO SÉRGIO CORDIOLLI e PAULO ROBERTO CORDIOLLI (fls. 40/53) 

e LAURINDO CORDIOLLI (fls. 122/138).

É o relato. DECIDO.

Infere-se dos autos que a empresa ré CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA 

foi devidamente citada, na pessoa do seu representante legal, Sr. 

LAURINDO CORDIOLLI, também réu na presente ação penal (fl. 120v).

Todavia, não há informações acerca da apresentação de resposta à 

acusação pela empresa ré.

Nesses termos, atento aos princípios constitucionais do contraditório e o 

da ampla defesa, INTIME-SE o d. defensor constituído pelo réu LAURINDO 

CORDIOLLI (fl. 53), para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34493 Nr: 1630-66.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARDI SOL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M.Gonzalez Junior - 

OAB:13945

 Vistos.

 Considerando que o exequente não aceitou o bem ofertado em garantia, 

intime-se a executada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação a respeito da pretensão acostada às fls. 

24/25.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34820 Nr: 1853-19.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA, 

FILOGONIO TEODORO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - 

OAB:6107/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 2775 Nr: 110-67.2000.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo A. da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Patryck Araújo Ayala - Procurador 

do Estado de MT - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do 

Estado - OAB:, Subprocurador (a)-Geral de Defesa do Meio 

Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para juntar a atualização da dívida, referente 

à CDA n. 000891/99, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para apreciação do pedido de fl. 271.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28401 Nr: 606-37.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHELTON CORREA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036/MT

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte executada, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29878 Nr: 1546-02.2016.811.0082

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO GEORGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. Peres Salvador - 

OAB:MT 10.279, Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Khalil - OAB:6487

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida, para apresentação de 

alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 2767-20.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO WHITE BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta.Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios por 

serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade. Intime-se o 

executado.Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

intime-se o exequente, pessoalmente, para requerer o que for de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33116 Nr: 1062-11.2015.811.0053

 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): APARECIDO DENIL DA SOLIDADE, FABIANO 

DA SILVA OLIVEIRA, DOUGLAS LUIS FONTES DE LINO, WANDER 
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PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eucides Ferreira - 

OAB:12540/MT

 Vistos em correição.

 Analisando as respostas à acusação, não vejo presentes os requisitos 

numerados no art. 397 do CPP, que orientam a absolvição sumária. Assim 

sendo, em obediência ao devido processo legal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 DE MAIO DE 2018, ÀS 15h, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

 Intimem-se o denunciado, a defensa e a acusação.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34321 Nr: 1518-97.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE 

PAINEIS LTDA EPP, JOSÉ GOMES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:14423, Valéria Castilho Munhoz Vivian - OAB:5956

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Deixo de condenar a executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

pré-executividade. Intime-se o exequente, pessoalmente, para requerer o 

que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34700 Nr: 1763-11.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - 

OAB:6107/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159551 Nr: 6886-57.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DA COSTA SIQUEIRA, LUCIANO 

DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ETELMINIO ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869, JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111/TO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA, para 

devolução dos autos nº 6886-57.2010.811.0042, Protocolo 159551, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390373 Nr: 1229-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abra-se vista as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 505061 Nr: 44069-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Vistos etc.

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo i. 

representante do Ministério Publico.

Dê-se vista dos autos à defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 502593 Nr: 41618-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA NEGREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. EDERSON DOS SANTOS MIRANDA. OAB/PR: 76.791.

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

13/03/2018, ÀS 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Designo o dia 13/03/2018 às 13:45 horas para 

realização da audiência (01 interrogatório). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 499291 Nr: 38412-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:FABIO DIAS FERREIRA

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Desta forma, com fundamento no artigo 396 do CPP, 

satisfeitos os requisitos do artigo 41 do mesmo “codex”, RATIFICO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA de fls. 04/08, e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/03/2018 às 16hrs quando então 

serão ouvidas 05 testemunhas de acusação, 01 testemunha de defesa e 

realizado o interrogatório do réu.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 483863 Nr: 23584-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE ALMEIDA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:6664

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. MILTON CORREA DE MORAES. OAB/MT: 6.664

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

27/02/2018, ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Em tempo, DESIGNO a continuação da audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/02/2018 às 14h40min., oportunidade 

que serão ouvidas 02 testemunhas comuns e realizado o interrogatório do 

acusado. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 502059 Nr: 41086-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SALES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. DEISE JUSSARA ALVES. OAB/MT: 17.867

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

03/03/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 03/03/2018 às 16:00 horas para 

realização da audiência (01 interrogatório). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 313281 Nr: 11817-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS, 

WEVERTON OU EVERTON DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:

 Intimar a defesa do Réu Washington para, no prazo legal, apresentar 

Razões Recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 375557 Nr: 16840-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL NUNES DE OLIVEIRA, CRISTIANE 

MORAES DA COSTA, ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - 

OAB:10768/MT, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Vistos etc;

1. Relatório.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de MICHAEL NUNES DE 

OLIVEIRA, CRISTIANE MORAES DA COSTA e ÂNGELO FLÁVIO FANAIA 

DA SILVA pela suposta prática do crime tipificado nos art. 180, caput, do 

Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22.04.2015 (fl. 109).

Os acusados foram citados: Michael (fl. 118) e Cristiane (fl. 125).

O acusado Ângelo foi citado por edital à fl. 127.

Por meio da decisão de fls. 131/132 foi determinada a suspensão dos 

autos e do prazo prescricional, bem como decretada a prisão do acusado 

Ângelo.

O acusado Ângelo, por meio de advogado constituído nos autos (fl. 152), 

apresentou Resposta à Acusação, em seguida pugnou pela revogação da 

prisão preventiva em seu desfavor (fls. 136/137 e 138/151).

O acusado teve o decreto de prisão revogado, bem como restabelecido o 

prazo prescricional em 02.03.2016 (fls. 164/165).

Apresentada Resposta à Acusação à fl. 171, por meio da Defensoria 

Pública, em relação aos acusados Cristiane e Michael.

Designada audiência de instrução e julgamento a mesma restou 

prejudicada ante a ausência das testemunhas de acusação e na mesma 

data o acusado Ângelo requereu nomeação da Defensoria Pública.

As partes manifestaram-se às fls. 196 (MP), 196-v (Defesa de Ângelo) e 

201 (Defesa de Cristiane), fl. 206 (Defesa de Michael) pela desistência da 

oitiva da vítima Maria Aparecida.

2. Fundamentação.

Conforme consignado acima, as partes desistiram da oitiva da vitima Maria 

Aparecida, de modo que HOMOLOGO.

Considerando que a audiência de instrução e julgamento para inquirição 

das testemunhas de acusação foi designada para o dia 23.01.2018, 

aguarde-se a data e, após, oficie-se requerendo a devolução da Carta 

Precatória.

Por fim, com a juntada da Carta Precatória, remetam-se os autos ao 

Parquet para ciência.

Após, retornem-me conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

LÍDIO MODETO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 166750 Nr: 14053-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI FERREIRA DA SILVA, EVERTON 

DANILO JESUS BATISTA, ROSIVAN OLIVEIRA DA SILVA, RONI OLIVEIRA 

DA SILVA, JEFFERSON SILVA RONDON, JONAS SOUZA DA CRUZ, 

NERIVALDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083, FABIO DA COSTA QUEIROZ - OAB:, INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF - OAB:10216/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13595, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 PROCESSO CÓDIGO Nº 166750

Vistos,

Constatado o erro em relação ao nome do acusado Nivaldo e tendo em 

vista que não houve qualquer alteração na imputação feita na denúncia, 

entendo desnecessária a realização de nova instrução, bem como o 

desmembramento do feito.

 O réu Nerivaldo Xavier compareceu a todos os atos do processo e foi 

defendido por advogado devidamente constituído, sendo que a própria 

defesa requereu a retificação de seu nome, nos autos.

 Dessa forma, retifique-se a capa dos autos, baixando a distribuição em 

relação a Nivaldo Xavier, para que conste como réu neste processo 

Nerivaldo Xavier.

 Em seguida, dê-se vistas às partes para que manifestem se pretendem 

produzir alguma outra diligência e, caso negativo, apresentem memoriais 

finais, observando o prazo legal.

 Fixo prazo comum para apresentação de memoriais.

 Intime-se.

 Cuiabá/MT, 12 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.: 319696 Nr: 19368-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:

 Intimar a defesa do Réu acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 15.03.2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 344617 Nr: 4838-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO JOÃO BARBOSA OLIVEIRA, PAULO 

FELIX VIEIRA, GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AECIO PIRES SALOME - 

OAB:, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, OILSON 

AMORIM DOS REIS - OAB:

 PROCESSO Nº 4838-23.2013.811.0042 (Código: 344617)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU PAULO FELIX VIEIRA

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o acusado PAULO FELIX VIEIRA foi 

citado por edital, não apresentou resposta à acusação e, tampouco, 

constituiu advogado para sua defesa (fl. 206).

Portanto, acolho a manifestação ministerial de fl. 207 e, nos termos do 

artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o 

processo e o curso do prazo prescricional para o acusado PAULO FELIX 

VIEIRA.

No que pertine ao pedido de prisão do réu PAULO, a decisão de fl. 163 foi 

mantida em relação ao decreto preventivo (fl. 189), pelo que é 

desnecessário novo decreto.

 Renovem-se os mandados de prisão dos réus PAULO e SAULO (fl. 163).

 Em relação ao réu GREDES, Designo audiência de instrução para o dia 12 

de abril de 2018, às 17h20.

Expeçam-se os expedientes necessários.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447989 Nr: 24963-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RIBEIRO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUGUSTO RIBEIRO AMORIM, Cpf: 

03484869100, Rg: 1778465-4, Filiação: Cirlene Ribeiro, data de 

nascimento: 28/03/1991, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone 3624-6208. 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: Consta do inquerito policial anexo que, no dia 25 de 

Setembro de 2015, por volta das 12h45min, na residencia particular , 

situada na Av. Miranda Reis, nº 337, Bairro Poção, nesta cidade de 

Cuiabá, o denunciado, acompanhado de um comparsa não identificado nos 

autos , mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 

subtraiu 04 aparelhos celulares, 01 notebook, 01 aliança, 02 correntes, 09 

anéis, 01 tornozeleira, tudo em ouro, entre outros objetos, das vitimas 

Jeferson dos Santos Reis e Reney dos Santos Reis.(...)

Despacho: Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

AUGUSTO RIBEIRO AMORIM não foi citado, diante disso, acolho o parecer 

ministerial de fl. 109 e determino que o acusado seja citado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a 

partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor 

constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Dê-se baixa na 

capa dos autos do indiciado ROBSON SOARES DOS SANTOS.Às 

providências.Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132743 Nr: 745-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DA SILVA, ROSENILDO 

SOUZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EVERTON PACHECO 

SAMPAIO - OAB:, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMILCAR FERREIRA DA SILVA NETO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O INTERESSADO ACIMA QUALIFICADO, BEM COMO 

SEUS SUCESSORES, PARA COMPARECER NESTE JUIZO, A FIM DE 

RESTITUIR O VALOR ARREMATADO EM LEILÃO DO VEICULO GOL/VW, 

PLACA JZJ 9003, QUE ENCONTRAVA-SE APREENDIDO NESTES AUTOS, 

SOB PENA DE PERDIMENTO.
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Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 323111 Nr: 2323-49.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos etc;1. Relatório:Sentença prolatada às fls. 526/531.A sentença 

transitou em julgado para acusação em 30.08.2017, conforme Desta 

forma, RECEBO a Apelação interposta pela vítima às fls. 559/560.Intime-se 

a defesa do acusado para que apresente contrarrazões, no prazo 

legal.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades legais, do 

artigo 601, “caput”, do CPP.Por fim, saliento quanto às formalidades 

previstas no parágrafo único, do artigo 589, do Código de Processo Penal, 

uma vez que, com a presente reforma da decisão vergastada, em sede de 

juízo de retratação, a parte contrária, por simples petição, 

independentemente de novos arrazoados, pode recorrer, não sendo mais 

lícito ao juízo modificá-la.Com relação ao pedido de fls. 592/594, 

aguarde-se o julgamento da Apelação.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 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.: 346850 Nr: 7464-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN VINICIUS SILVEIRA, DEIVERSON 

JÚNIOR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 Vistos etc.

 I – Prejudicada a presente solenidade em face da ausência de 

testemunhas.

 II – Defiro o pedido do MP, remeta-se os autos para tanto.

III – Defiro o pedido da defesa de Jhonatan, faça-se a juntada.

IV - 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

 MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Deiverson)

 DIEGO RONDON GRACIOSO

Advogado de defesa (Jhonatan)

JHONATAN VINICIUS SILVEIRA

 Réu

DEIVERSON JÚNIOR DE ALMEIDA

Réu

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386570 Nr: 545-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINE MARQUES DE SOUZA OU RAIANE 

MARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAINE MARQUES DE SOUZA OU RAIANE 

MARQUES DE JESUS, Filiação: Rosa Maria Marques e Jocelino da Silva 

Jesus, Telefone 9302-0146. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, COMPAREÇA NESTE JUIZO, A FIM DE RESTITUIR A FIANÇA 

DEPOSITADA NESTES AUTOS, SOB DE PERDIMENTO.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486847 Nr: 26462-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROQUE FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108/B, GETÚLIO ANTÔNIO 

DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:20.906/O, RAFAEL PEREIRA MOLINA - 

OAB:23.277, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 AUTOS CÓDIGO Nº 486847

Vistos etc.

O acusado constitui advogado nos autos e na procuração consta o seu 

endereço residencial.

 Sendo assim, expeça-se novo mandado de citação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 18 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.: 498615 Nr: 37812-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA GUIMARAES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:23.603

 PROCESSO N.º 37812-74.2017.811.0042 (CÓDIGO: 498615)

 Vistos etc.

Recebo a denúncia ofertada, pois presentes os requisitos do art. 41, do 

Código de Processo Penal.

Cite-se a acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, que serão contados a partir da audiência de proposta do 

sursis processual que designo para o dia 02.02.2018, às 14h20min.

 Cientifique-se a acusada de que a mesma deverá comparecer 

acompanhada de advogado e, na sua impossibilidade, ser-lhe-á nomeado 

um Defensor Público.

Int.

Cuiabá - MT, 09 de Janeiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 507453 Nr: 276-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE LUIZ PACHECO COELHO, JACKSON 

DA SILVA PARMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atacino Teixeira Gomes - 

OAB:10301

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO AS PRISÃO 

PREVENTIVA do flagrado GEORGE LUIZ PACHECO, 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 
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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;Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro 

motivo não estiver preso, consignando as advertências legais.Advirta o 

acusado que o descumprimento das citadas medidas poderá culminar na 

aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas ou até na 

decretação da prisão preventiva.Recolham-se eventuais mandados de 

prisão expedidos em desfavor do indiciado provenientes deste feito, 

procedendo-se as baixas,  anotações e comunicações 

necessárias.DETERMINO seja oficiado a todos os Juízos perante os quais 

o acusado responde a processos, comunicando acerca da existência 

deste processo.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.Ciência ao MP. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 427208 Nr: 2519-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786/O

 Intimo o patrono constituído pelo acusado Dr. AERLISON ALONSO DE 

SOUZA SILVA, OAB-MT N°23.786, para que compareça até a Secretaria 

da 5ª Vara Criminal de Cuiabá-mt, acompanhado de seu cliente SR. 

WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, a fim de que seja dado 

cumprimento à liminar deferida pela instância Superior ou seja retirada da 

tornozeleira eletrônica.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 139403 Nr: 6676-40.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON DE ARRUDA FRANÇA, MARIO LUIZ 

GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS PARA 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 

21/02/2018 ÀS 14:30 HORAS.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 466533 Nr: 6360-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNI MESQUITA JESUS, BRUNO LIMA 

DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A/MT

 Intimar o advogado do réu Geovanni Mesquita Jesus, DR. ABEL ALBINO 

DE ARRUDA, OAB/MT 13.602-A, do despacho a seguir transcrito: "(...) 

Intime-se o patrono do acusado Geovanni, para que no prazo de 48 horas, 

informe o motivo pelo qual não compareceu ao ato tampouco apresentou 

justificativa, sob pena de ser comunicada a OAB/MT. (...) Desta forma, 

redesigno audiência para o dia 17/04/2018 às 13h45min. (...)".

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158784 Nr: 6138-25.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVENYR MARIO DE SOUZA, FABIO LUIZ DE 

ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO LUIZ DE ALMEIDA SOUZA, Cpf: 

55005209115, Rg: 1796527-6, Filiação: Roney Luiz de Souza e Adriana de 

Almeida, data de nascimento: 01/10/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais/cuidador de carros, Telefone 

3025-4771. 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, §4°, I, II DO 

CP.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 63, determino 

a citação do acusado Fabio Luiz de Almeida Souza 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, 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.: 482085 Nr: 21877-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA OU 

JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA OU 

JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA, Cpf: 01812058152, Rg: 13893980, 

Filiação: Cesar Rodrigues de Oliveira e Lucinete Gomes de Magalhães, 

data de nascimento: 29/12/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), servente de pedreiro. 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, §4°, II, C/C 

ART. 14, II, C/C ART. 71, TODOS DO CP.
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Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 54, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Jeferson Gomes de 

Oliveira 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, 15 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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 320900 Nr: 20647-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LINO GARCIA BURDIN, GEDSON CESAR 

SEIXAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - UNIJURIS - OAB:3863/MT, HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 INTIMAR O DR ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB/MT 5906 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 374315 Nr: 15503-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDO RODRIGUES CARDOSO, EWERTON 

MARCOS QUIRINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DR PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS 

OAB/MT 13.025 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA 

INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018 ÀS 

15:30 HORAS, NESTE JUÍZO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 405874 Nr: 10437-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON FIGUEIREDO XAVIER, ALISSON 

FIGUEIREDO BEZERRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869, Ronan Botelho - OAB:17641/MT

 INTIMAR O DR JOILSON RUAS DO NASCIMENTO OAB/MT 18869-O E DR 

RONAN BOTELHO OAB/MT 17.641 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DO DIA 09 DE MARÇO DE 2018 ÀS 13:30 HORAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441858 Nr: 18487-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA, 

CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA, 

Cpf: 01594336652, Rg: 5460095, Filiação: Maria Aparecida Carvalho Silva 

e José Divino da Silva, data de nascimento: 04/08/1988, brasileiro(a), 

natural de Itubiara-GO, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES, Cpf: 05079346108, Rg: 

117929016, Filiação: Renata Jane dos Reis Correa e Walter Ferreira 

Gomes Filho, data de nascimento: 19/04/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, inst. eletrico/atendente de pastelaria, Telefone 

992982573. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Despacho:Diante da renúncia da douta Advogada dos 

acusados Thales Henrique de Caralho Silva e Cleiton dos Reis juntada às 

fls. 332/334, dos autos, expeça-se edital com prazo de 15 dias 

notificando-os para que constituam novo defensor, no prazo de dez dias, 

advertindo-os, que em não fazendo no prazo gizado, os autos seguirão 

com vista a Defensoria Pública.Havendo contratação do defensor, intime-o 

a prosseguir na Defesa dos Acusados.Decorrido o prazo e não havendo 

contratação, dê-se vista a Defensoria Pública para os fins determinados 

no parágrafo anterior. Cumpra-se.Após, conclusos.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.

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO, SUPRA QUALIFICADO, PARA 

CONSTITUIR NOVO DEFENSOR NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CASO NÃO 

O FAZENDO, OS AUTOS SEGUIRÃO COM VISTA A DEFENSORIA 

PÚBLICA.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018

Guilherme Paes Maiolino 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.: 325862 Nr: 5415-35.2012.811.0042

 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): EDIRENE FRANÇA DE BRITO, KATTIANE 

FABIOLLA FERNANDES, CLEBERSON RAMOS DE APLINIO, CRISTIANO DE 

SOUZA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Minami - OAB-MT N.º 

15855 - OAB:15855/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, ELIDA PENHA GONÇALVES - OAB:, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT, VALDINEIDE OVIDIO 

DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 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 ABSOLVER EDIRENE FRANÇA DE BRITO e KATTIANE FABIOLLA 

FERNANDES, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo 

Penal, em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico 

de drogas, atribuídos na exordial acusatória e ainda, CONDENAR 

CLEBERSON RAMOS DE APLINIO, vulgo “Crê” e CRISTIANO DE SOUZA 

PROENÇA, pela prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei 

11.343/06, bem como ABSOLVÊ-LOS em relação aos delitos de 

associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) e posse de 

arma de fogo e munições (art. 12 e 14 da Lei 10.826/2003).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353098 Nr: 14582-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ALEXANDRE DE 
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MENESES - OAB:10300/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS 

SANTOS, Cpf: 04750430145, Rg: 174.281.22, Filiação: Bartolomeu Pereira 

dos Santos e Eliane Marques da Costa Santos, data de nascimento: 

17/02/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, ourives, 

Telefone 9366-3837/9252-6342. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, 

WESLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, como incurso nas sanções 

do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei nº 10.826/03 

(...)".

Despacho/Decisão: “(...) Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

punitiva contida na denúncia para CONDENAR WESLEY EDUARDO 

MARQUES DOS AS.NTOS, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material 

de crimes, consoante artigo 69 do Código Penal. Nos termos do art. 69, do 

Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies 

criminosas, encontrando a pena definitiva final para o condenado WESLEY 

EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, no patamar de 05 (CINCO) ANOS DE 

RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. Condeno, ainda, o réu ao 

pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pelos crimes do art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03, fixando o valor do 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos 

fatos. Em observância aos critérios previstos no art. 33, §2º, alínea “b”, do 

Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. 

Considerando que o condenado responde o processo em liberdade e foi 

condenado a cumprir pena no regime inicial aberto, PERMITO-LHE aguardar 

também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso (...)”.

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, 18 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.: 463527 Nr: 3407-12.2017.811.0042

 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 AQUIMINO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:MT 19193/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 482087 Nr: 21879-61.2017.811.0042

 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): WEBERSON APARECIDO MORAES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto é tempestivo, 

assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de razões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 509000 Nr: 1784-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA SCUSSULIM OLIVEIRA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PORCHAT DE 

ASSIS - OAB:75726/MG, Pablo Medeiros - OAB:12.213/ES

 Vistos.

Designo o dia 20/02/2018, às 13h50min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 506277 Nr: 45250-54.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.390

 Vistos, etc...

Oficie-se ao juízo deprecante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, encaminhe a este juízo cópia integral da denúncia.

Desde já, designo o dia 07/06/2018 às 16:30 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 440395 Nr: 16955-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O

 Vistos, etc...

Acolho a preliminar suscitada pela defesa na resposta à acusação (fls. 

55/58).

Assim, considerando que a acusada 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 03/04/2018 às 14:00 horas.

Intime-se pessoalmente a acusada.

Intimem-se a Defensoria Pública, o(s) advogado(s) constituído(s) nos 

autos e o representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 458966 Nr: 36388-31.2016.811.0042

 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): VICTOR LARA ALAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:02748, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8324

 “VISTOS. UMA VEZ QUE O DENUNCIADO E SEU DEFENSOR NÃO 

ACEITARAM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, SAEM A DEFESA 

INTIMADA PARA QUE PRAZO DE 10(DEZ) DIAS APRESENTE A DEFESA 

PRELIMIAR. CUMPRA-SE”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 506300 Nr: 45274-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALBANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO NEVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:35.666/PR

 Vistos, etc...

Oficie-se ao juízo deprecante, solicitando a complementação do endereço 

da testemunha de defesa, notadamente quanto à indicação do bairro.

Desde já, designo o dia 07/06/2018 às 16:45 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.

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; LUCIANA GABARDO – OAB/PR 78.507; STALYN PANIAGO 

PEREIRA – OAB/MT 6.115-B; SAULO RONDON GAHYVA – OAB/MT 

13216; ALE ARFUX JUNIOR – OAB/MT 6.843; TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA – OAB/MT 7.031; PEDRO CORREA FRANCO – 

OAB/MT 22.926; ARISTIDES SOARES DE CAMPOS – OAB/MT 23.651; 

THIAGO DE ABREU FERREIRA – OAB/MT 5.928, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO – OAB/AC 3.878

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS, do despacho 

que segue transcrito: "VISTOS ETC. Diferentemente do réu Z. B., o réu E. 

A. F. L. é militar em situação de atividade ou assemelhado, de modo que a 

sua citação deverá ser feita nos moldes do artigo 280 do Código de 

Processo Penal Militar. Desse modo, indefiro o pedido veiculado à fl. 4.054, 

devendo o réu comparecer em cartório para ser citado na oportunidade da 

sessão de sorteio designada para o dia 26.01.2018, às 14h. Diante da 

reconsideração do pedido de dispensa pelo réu Z. B., mantenho a 

requisição para o seu comparecimento, de modo que também será citado 

por ocasião da sessão designada. Expeça-se o necessário para a 

realização do ato. Intimem-se as defesas desta decisão. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências."

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 127130 Nr: 18127-96.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-A, 

RONAN CELLA TARTELLO - OAB:21.008-O

 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na 

pessoa do seu advogado, para que no prazo de 05 dias, apresente o 

endereço atualizado do réu, tendo em vista certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fls. 821.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 461060 Nr: 908-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLEYTON DE OLIVEIRA PERUARE, CARLOS ODORICO 

DORILEO ROSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEN CEL PM FABIO LUIZ BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido liminar impetrado pelo 

advogado CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, em favor do 

paciente CLAYTON DE OLIVEIRA PERUARE, apontando como autoridade 

coatora o TEN CEL PM FABIO LUIZ BASTOS.

O impetrante relata que foi determinada a prisão do paciente na data de 

11.1.2017 para cumprir a sanção imposta em procedimento administrativo 

de 8 dias de prisão.

Argumenta que o procedimento administrativo é nulo, pois o paciente não 

foi intimado para estar presente nos interrogatórios dos demais policiais 

militares, bem como da oitiva das testemunhas de defesa e acusação.

Aduz que a defesa e o paciente não foram intimados para acompanhar 

todo o procedimento legal, ocorrendo assim, a violação dos princípios do 

contraditório e ampla defesa.

Pleiteou que fosse reconhecida a ilegalidade da prisão do paciente, com a 

imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, requer a confirmação da liminar.

Com a inicial vieram documentos.

A liminar foi indeferida em decisão exarada às fls. 696/697.

Notificada, a autoridade indigitada coatora apresentou informações às fls. 

700/702.

Intimado, o Ministério Público exarou ciente em 9.2.2017.

É o relatório.

DECIDO.

O habeas corpus é um instrumento constitucional a ser utilizado quando 

“alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 

sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (Art. 5°, 

LXVIII, CF/88).

Com efeito, o art. 466, parágrafo único, alínea b, do CPPM, excetua o 

cabimento do habeas corpus para o caso de punições disciplinares 

aplicadas a militares com base respectivos regulamentos:

“Cabimento da medida

Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 

por ilegalidade ou abuso de poder.

Exceção

Parágrafo único. Excetuam-se, todavia, os casos em que a ameaça ou a 

coação resultar:

(...)

b) de punição aplicada aos oficiais e praças das Polícias e dos Corpos de 

Bombeiros, Militares, de acôrdo com os respectivos Regulamentos 

Disciplinares;” (destaquei)

Referida norma do diploma processual penal castrense foi recepcionada 

pela Constituição Federal de 1988 nos seguintes termos (em destaque):

“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 termos seguintes:

(...)

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;”

(...)

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 

pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
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organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 

da lei e da ordem.

(...)

§2° Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares 

militares.” (destaquei)

Como se vê, a Constituição Federal excepciona da reserva jurisdicional a 

hipótese de prisão por transgressão disciplinar, apregoando também que 

não caberá o remédio heroico contra a aplicação das punições 

disciplinares.

Contudo, a jurisprudência pátria, ao alvedrio das disposições do CPPM e 

Constituição Federal, evoluiu consolidando o entendimento de que, 

excepcionalmente, é possível a impetração de habeas corpus contra a 

aplicação de punições disciplinares militares, desde que o fundamento da 

ação mandamental esteja lastreado em manifesto desrespeito aos 

aspectos da legalidade formal do processo disciplinar militar.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 

PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA FINS 

DE OBSERVÂNCIA DA REGULARIDADE FORMAL DO ATO. O PACIENTE SE 

DEFENDE DOS FATOS A ELE IMPUTADOS. DESINFLUÊNCIA DA 

CAPITULAÇÃO LEGAL INICIAL EXPOSTA NO LIBELO ACUSATÓRIO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS OU DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. 1. O exame da ameaça 

ou restrição do direito de locomoção decorrente de sanção aplicada à falta 

disciplinar militar só pode ser objeto de habeas corpus na restrita hipótese 

em que é deduzido para fins de questionar os pressupostos de legalidade 

do ato praticado ou que está na iminência de sê-lo. Dessa maneira, 

garante-se o amparo pela via do habeas corpus quando observado o 

manifesto desrespeito aos aspectos da legalidade formal do processo 

disciplinar militar. Nesse sentido, precedentes do STF e do STJ: HC 

70.648/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 04/3/94; HC 

96.760/RJ AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 27/9/11; RE 

338.840/RS, Rel.(a) Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 12/9/03; RHC 

27.897/PI, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 08/10/2010; 

HC 211.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

09/12/2011; HC 129.466/RO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 

01/2/10; e HC 80.852/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta 

Turma, DJe 28/04/2008. 2. Assim como o réu no processo penal, o 

servidor público que responde a processo administrativo disciplinar militar 

defende-se dos fatos a ele imputados, sendo desinfluente a qualificação 

legal das condutas para fins do exercício do direito à ampla defesa e ao 

contraditório. Nesse sentido, os seguintes arestos em matéria penal e 

disciplinar que, na questão, se amoldam ao caso dos autos: HC 

285.208/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/08/2014; HC 

289.885/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

09/06/2014; MS 15.003/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Seção, DJe 11/04/2012; MS 15.905/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira 

Seção, DJe 08/11/2013; e RMS 41.562/PI, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 04/12/2013. 3. Não há como admitir reapreciação de 

fatos e provas ou dilação probatória na via estreita do mandamus com o 

fim de afastar sanção disciplinar aplicada a militar. 4. A punição se mantém 

pela conduta desidiosa do paciente, ou seja, na falta de zelo, cuidado com 

a manutenção e guarda de documentos de uso militar restrito (porta 

funcional e distintivo de identificação) encontrados em poder de terceiro, 

conhecido do militar, e acusado de estelionato. 5. Ordem denegada.” (STJ, 

Primeira, Turma, RHC 298778/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 

16/09/2014, p. DJe 30/09/2014)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIAS ANALISADAS NO 

JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR: ALEGAÇÕES DE PRECLUSÃO 

E DE IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO PRÓPRIO ACÓRDÃO ANTE O 

RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. MERA REITERAÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE DE NOVO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas 

corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração de medida 

anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 103693-AGR, rel. 

min. Dias Toffoli, 1ªTurma, DJ de 2/12/2010; HC 100279-AGR, rel. min. 

Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 27/11/2009; HC 82587/RJ, rel. min. Cezar 

Peluso, 2ªTurma, DJ de 7/8/2009; HC 97475-AGR/MG, rel. min. Cezar 

Peluso, 2ªTurma, DJ de 3/2/2009. 2. In casu, não há inovação objetiva 

relevante a ponto de justificar outra impetração, sendo certo que o 

constrangimento ilegal atacado mediante este writ já foi apreciado por esta 

Corte no julgamento HC nº 95331. 3. Deveras, tanto a alegada preclusão 

da matéria e a possibilidade de anulação do acórdão por erro material 

quanto a própria configuração dessa espécie de erro foram enfrentadas 

no julgamento do HC nº 95.331, impetrado pelo corréu Walter Rangel de 

Souza (relator o Ministro Eros Grau). 4. A norma jurídica aplicável ao fato 

não integra a causa petendi, por isso que veda-se a impetração contra o 

mesmo error in judicando, mercê da citação de outro dispositivo legal. 5. O 

presente writ é exemplo emblemático de que a garantia constitucional do 

habeas corpus vem sendo banalizada, tendência que se reflete no 

excessivo volume de impetrações perante esta Corte, motivo pelo qual a 

jurisprudência vem restringindo a sua admissibilidade, assentando não 

caber Habeas Corpus: a) Nas hipóteses sujeitas à pena de multa (Súmula 

693 do STF); b) Nas punições em que extinta a punibilidade (Súmula 695 

do STF); c) Nas hipóteses disciplinares militares (art. 142 § 2 da CRFB), 

salvo para apreciação dos pressupostos da legalidade de sua inflição; d) 

Nas hipóteses em que o ato atacado não afeta o direito de locomoção; 

vedada a aplicação do princípio da fungibilidade; e) Nos afastamentos dos 

cargos públicos por questões penais ou administrativos; f) Na 

preservação de direitos fundamentais que não a liberdade da locomoção 

de ir e vir, salvo manifesta teratologia e influência na liberdade de 

locomoção; g) Contra decisão de relator de Tribunal de Superior ou juiz em 

writ originário, que não concede o provimento liminar, porquanto erige 

prejudicialidade no julgamento do próprio meritum causae; h) Contra 

decisão de não conhecimento de writ nos Tribunal de Superior uma vez 

que a cognição meritória do habeas corpus pelo STF supressão de 

instância; salvo manifesta teratologia ou decisão contrária à jurisprudência 

dominante ou pela Corte Suprema. 6. Parecer do MPF pelo desprovimento 

do agravo regimental. 7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC 96760 

AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/09/2011, 

DJe-186 DIVULG 27-09-2011 PUBLIC 28-09-2011 EMENT VOL-02596-01 

PP-00017)

Portanto, em que pese a redação do art. 142, §2°, da Constituição de 1988 

vedar expressamente o cabimento de habeas corpus contra punição 

disciplinar militar, em face das peculiaridades que cercam o regime jurídico 

das Forças Armadas, notadamente no que se refere ao dever de 

obediência hierárquica, os Tribunais têm entendimento consolidado de que 

essa proibição não poderia excluir o exame da legalidade do 

disciplinamento castrense. Impõe-se, portanto, que esse dispositivo 

receba uma interpretação constitucionalmente adequada.

 Neste sentido, para o STF, é incabível a impetração de habeas corpus 

para impugnar punições disciplinares militares sempre que o impetrante 

não estiver a questionar a legalidade da medida com base nos 

pressupostos da hierarquia, do poder disciplinar, do ato ligado à função e 

da pena susceptível de ser aplicada disciplinarmente.

 A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PUNIÇÃO 

DISCIPLINAR MILITAR. Não há que se falar em violação ao art. 142, § 2º, 

da CF, se a concessão de habeas corpus, impetrado contra punição 

disciplinar militar, volta-se tão-somente para os pressupostos de sua 

legalidade, exluindo a apreciação de questões referentes ao mérito. 

Concessão de ordem que se pautou pela apreciação dos aspectos fáticos 

da medida punitiva militar, invadindo seu mérito. A punição disciplinar militar 

atendeu aos pressupostos de legalidade, quais sejam, a hierarquia, o 

poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser 

aplicada disciplinarmente, tornando, portanto, incabível a apreciação do 

habeas corpus. Recurso conhecido e provido.” (RE 338840, Relator(a): 

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 19/08/2003, DJ 

12-09-2003 PP-00049 EMENT VOL-02123-03 PP-00647)

Nesta toada, infere-se que o caso em análise não comporta admissão, já 

que inexiste ilegalidade manifesta, tendo a punição disciplinar atendido aos 

pressupostos de legalidade (hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à 

função e pena suscetível de aplicação), nos termos do RDPMMT (Decreto 

Estadual n° 1.329/78), conforme solução de sindicância de fls. 381/388.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS vindicada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

Às providências.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita
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 Cod. Proc.: 147920 Nr: 15169-06.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON FERREIRA DA SILVA, JOSUÉ 

BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 CERTIFICO que, serve a presente para intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, Dr. Ardonil Manoel Gonzalez Júnior, OAB/MT nº 

13945, quanto a audiência instrutória designada para o dia 20/3/2018, às 

13h:00, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Barra do 

Bugres/MT, referente carta precatória de fls. 477/478, expedida para 

inquirição das testemunhas arroladas pela Defesa, distribuída sob o nº 

118-42.2018.811.0008, código 132766.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 313192 Nr: 11692-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA CONCEIÇÃO MOREIRA, ISRAEL 

BATISTA RODRIGUES, ANTÔNIO MARCOS DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Jaqueline Lima de Souza - OAB:15924, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, Thais Fernanda Pereira Noleto 

Leite - OAB:20890/O

 CERTIFICO que decorreu o prazo para apresentação das razões 

recursais para a parte ré, ANTONIO MARCOS DA SILVA GOMES, 

conforme certidão de fl. 301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 444290 Nr: 21076-15.2016.811.0042

 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: RUBI ZIMKE OLMEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos veiculados 

na inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do requerido, 

ficando estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará 

suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, 

conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) 

recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 

1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 482366 Nr: 22153-25.2017.811.0042

 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: WANDERLEI FERNANDES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDANTE 

REGIONAL VI - OESTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na inicial. 

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, os 

quais, considerando o ínfimo valor atribuído à causa (R$ 800,00), fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço com fulcro no art. 85, §§2° e 8° do 

CPC. A exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de 

justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, 

conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) 

recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 

1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 349068 Nr: 10047-70.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS, 

WEVERTON GONÇALVES DE DEUS, APARECIDO DONIZETE PIPI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421, DEBORA RODRIGUES MARCANTÔNIO - OAB:15.921, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, RHAÍÇA DORILEO - OAB:18.985

 CERTIFICO que a Sessão de Instrução designada para o dia 28.03.2018, 

às 15h30min, não se realizará por força da Portaria nº 678/2017-PRES 

(DJE nº 10155, pág. 10), que considerou ponto facultativo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, na referida data. Assim, faço os 

autos conclusos para readequação de pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 356384 Nr: 18310-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIRLEY LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 CERTIFICO que a Sessão de Instrução designada para o dia 28.03.2018, 

às 13h30, não se realizará por força da Portaria nº 678/2017-PRES (DJE 

nº 10155, pág. 10), que considerou ponto facultativo no Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, na referida data. Assim, faço os autos 

conclusos para readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 441057 Nr: 17645-70.2016.811.0042

 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: CÍCERO MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, TENARESSA A. DE A. DELLA LÍDERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, os 

quais, considerando o ínfimo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço com fulcro no art. 85, §§2° e 8° do 
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CPC. A exigência das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de 

justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, 

conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) 

recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 

1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 451258 Nr: 28355-52.2016.811.0042

 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: CLEYTON SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, os 

quais, considerando o ínfimo valor atribuído à causa (R$ 800,00), fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço com fulcro no art. 85, §§2° e 8° do 

CPC. A exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de 

justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, 

conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) 

recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 

1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

Decisão

N.º DO PROCESSO: 25540-53.2014.811.0042 – Código: 383598

ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL – 1ª INSTÂNCIA-> Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADO: A Apurar

"VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de inquérito policial instaurado em 

desfavor do 3° SGT PM SINÉSIO FRANCISCO MORAES, SD PM RENATO 

FIGUEIREDO PADILHA e CB PM MALTON SOARES, para apurar as 

circunstâncias do extravio de um MOTOR 25 HP Yamaha, pertencentes à 

Corporação Militar. À fl. 203, o representante do Ministério Público 

manifestou-se pela extinção da punibilidade dos investigados 3° SGT PM 

Sinésio Francisco Moraes e CB PM Malton Soares, tendo em vista que eles 

ressarciram o valor correspondente ao bem extraviado. É o relatório. 

Decido. Compulsando os autos, constata-se que às fls. 95/96, os 

investigados firmaram termo de compromisso de ressarcimento do motor 

25 HP Yamaha, bem como que o pagamento foi efetivado, conforme 

demonstram os comprovantes acostados às fls. 184/197.

Com efeito, de acordo com os artigos 123, inciso VI e 303, § 4º, ambos do 

Código Penal Militar, no crime de peculato culposo, a punibilidade do agente 

é extinta diante da comprovação da reparação do dano, antes de 

sentenciado o feito. Desse modo, por analogia, in bonan partem, deve ser 

declarada extinta a punibilidade, também nos casos de crime de dano 

culposo, cuja previsão só o Código Penal Militar abarca. Diante do exposto, 

em consonância com o parecer ministerial de fl. 203, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos investigados 3° SGT PM SINÉSIO FRANCISCO MORAES 

e CB PM MALTON SOARES, com fulcro nos artigos 123, inciso VI e 303, § 

4º, ambos do Código Penal Militar. Quanto ao investigado SD PM Renato 

Figueiredo Padilha, consta dos autos que ele foi excluído das fieiras da 

Corporação da Polícia Militar (fls. 201/202).

P. R. I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Às providências."

N.º DO PROCESSO: 4401-40.2017.811.0042 – Código: 464489

ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL – 1ª INSTÂNCIA-> Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADO(S): MAURO FERNANDES DA CRUZ, GILSON ANGELO LEITE, 

MÁRCIO PRESTES, RICARDO ADAMI DA COSTA, WALTER RIBEIRO DE 

OLIVEIRA NETO, VICENTE BUENO DE BARROS e WALDIR FERNANDO 

NUNES

"VISTOS EM CORREIÇÃO.Trata-se de inquérito policial instaurado em 

desfavor dos policiais militares 2º SGT PM MAURO FERNANDES DA CRUZ, 

3º SGT PM GILSON ANGELO LEITE, SD PM MÁRCIO PRESTES, SD PM 

RICARDO ADAMI DA COSTA, CB PM WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA 

NETO, CB PM VICENTE BUENO DE BARROS e CB PM WALDIR FERNANDO 

NUNES, para apurar a suposta prática do crime de lesão corporal em face 

das vítimas Neuza Darck Januário, Ademilson de Oliveira e Naillen 

Andressa Januário de Oliveira. À fl. 181 e verso, o representante do 

Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade dos investigados, 

em virtude da prescrição. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, 

constata-se que a conduta dos policiais militares amolda-se, em tese, ao 

delito capitulado no art. 209 do Código Penal Militar (lesão corporal - leve), 

crime apenado com detenção de 03 meses a 01 ano. No entanto, do dia do 

fato (25.12.2012) até a presente data, transcorreram-se mais de 04 anos, 

lapso prescricional incidente sobre o delito em questão conforme exegese 

do art. 125, VI, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos policiais militares 2º SGT PM MAURO FERNANDES DA 

CRUZ, 3º SGT PM GILSON ANGELO LEITE, SD PM MÁRCIO PRESTES, SD 

PM RICARDO ADAMI DA COSTA, CB PM WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA 

NETO, CB PM VICENTE BUENO DE BARROS e CB PM WALDIR FERNANDO 

NUNES, qualificados nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, 

e 125, VI, ambos Código Penal Militar. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas, anotações e comunicações necessárias. Às providências."

N.º DO PROCESSO: 20080-95.2008.811.0042 – Código: 121487

ESPÉCIE: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 REQUERENTE: Esnaldo de Souza Moreira

REQUERIDO: Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

"VISTOS ETC. Trata-se de sindicância instaurada para apurar o extravio 

do aparelho celular funcional de n. (65) 9981-1458 que estava na sala da 

administração da Diretoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

ocorrido no dia 19.07.2007. Consta dos autos que o aparelho celular era 

de uso comum dos agentes que trabalhavam no mencionado setor e que, 

na data do fato, a militar CB PM Maira Lorena Barros Pinto teria sido a 

última a utilizar o aparelho telefônico. À fl. 124 e verso, o Ministério Público 

pugnou pela extinção da punibilidade da investigada, em face da 

prescrição. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constata-se que 

a conduta da policial militar amolda-se, em tese, ao delito capitulado no art. 

303, § 3º, do Código Penal Militar (peculato culposo), crime apenado com 

detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano. No entanto, da data dos fatos 

(19.07.2007) até a presente data, transcorreram-se mais de 04 (quatro) 

anos, lapso prescricional incidente sobre o delito em questão, conforme 

exegese do art. 125, VI, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da policial militar CB PM MAIRA LORENA BARROS PINTO, 

qualificada nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, e 125, VI, 

ambos do Código Penal Militar. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas, anotações e comunicações necessárias. Às providências."

N.º DO PROCESSO: 29001-96.2015.811.0042 – Código: 423315

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 AUTOR: Ministério Público

INDICIADO(S): Raziel Magalhães Ferreira e Lourenço Ladeia Peruchi

"VISTOS ETC. Trata-se de inquérito policial militar instaurado contra os 

investigados SD PM Raziel Magalhães Ferreira e SD PM Lourenço Ladeia 

Peruchi, pela suposta prática do delito descrito no art. 216 do CPM, por 

fatos ocorridos em 28.05.2015, conforme portaria de fls. 4/5 e cota de fls. 

44/46. Neste ato a defesa requereu extinção punibilidade dos suspeitos 

pela prescrição. O Ministério Público concordou com a extinção da 

punibilidade pela prescrição. É o relatório. DECIDO. Em se tratando de 

matéria de ordem pública, procedo à análise singular da tese de 

prescrição. Compulsando os autos, constata-se que as condutas 

amoldam-se, em tese, ao delito capitulado no art. 216 do Código Penal 

Militar, crime apenado com detenção de até 6 meses. No entanto, da 

ocorrência dos fatos (28.05.2015) até a presente data, transcorreram-se 

mais de 2 (dois) anos, lapso prescricional incidente sobre o delito em 
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questão conforme exegese do art. 125, VII, do CPM. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos investigados SD PM Raziel 

Magalhães Ferreira e SD PM Lourenço Ladeia Peruchi, qualificados nos 

autos, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, e 125, VII, ambos Código 

Penal Militar. Publicada em audiência. Registre-se. Os presentes saem 

intimados. Transitada em julgado, arquivem-se. Às providências."

Sentença

N.º DO PROCESSO: 1092-84.2012.811.0042 – Código: 322001

ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL – 1ª INSTÂNCIA-> Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADO: Oscarino Fernandes da Silva

"VISTOS ETC. Trata-se de ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o 3° SGT BM OSCARINO 

FERNANDES DA SILVA, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 

157, §3° e art. 209, caput, ambos do Código Penal Militar (CPM), em 

17.11.2011, conforme denúncia de fls. 5/7. Denúncia recebida em 

22.8.2012 (fls. 68/69). É o breve relatório. DECIDO. Tratando-se de matéria 

de ordem pública, passo a decidir monocraticamente. Compulsando os 

autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 22.8.2012 (fls. 68/69). 

De outra feita, infere-se que aos delitos descritos no art. 157, §3° e art. 

209, caput, ambos do Código Penal Militar, são cominadas, 

respectivamente, penas máximas de detenção de dois anos e um ano. 

Deste modo, conforme dispõe o artigo 125, inciso VI do Código Penal 

Militar, conclui-se que o prazo prescricional incidente sobre os delitos 

imputados ao réu, já transcorreu, visto que já se passaram mais de 4 anos 

desde o recebimento da denúncia em 22.8.2012, causa interruptiva nos 

termos do art. 125, §5°, I, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do 3° SGT BM OSCARINO FERNANDES DA SILVA, 

qualificado nos autos, relativamente aos fatos descritos na denúncia de 

fls. 5/7, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, e 125, VI, §3°, ambos 

do Código Penal Militar. Por conseguinte, CANCELO a audiência designada 

à fl. 82. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas, anotações e 

comunicações necessárias.."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 480021 Nr: 19826-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO VITOR DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU VALDOMIRO VITOR DE SENE, 

DRS. ALMAR BUSNELLO OAB-MT 12213 e RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

OAB-MT 15386, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO SUPRADITO ACUSADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 496195 Nr: 35422-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:16.247B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU CLEBER VITOR DA SILVA, DR. 

VILMAR DO CARMO ADORNO, OAB-MT 16242/B, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO 

SUPRADITO ACUSADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 122958 Nr: 9899-35.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FERREIIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR.ª JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB/MT 10.402 - OAB:

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 

05/07 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, o acusado CLEITON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “queta”, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas condutas delitivas 

previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal em relação à 

vítima Marcos Vinícius Rocha, a fim de que ele seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação;

 Façam-se as intimações necessárias, observando-se as formalidades 

legais.

Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, 

certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos 

eventualmente apreendidos, à Excelentíssima Juíza Presidente do Tribunal 

do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.

P. R. I. C.

Cuiabá, MT, 11 de janeiro 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.: 466785 Nr: 6592-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON SANTANA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n. 6592-58.2017.811.0042 - 466785

Vistos, etc.

Em observância ao conteúdo da certidão de fl. 177, verifico que por 

equívoco houve agendamento da audiência para um dia não útil (sábado). 

Assim, com escusas as partes e advogado, REDESIGNO a audiência de fl. 

160, para o dia 18/04/2018, às 16:00 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados expedidos e expeçam-se novos 

com antecedência, assim como, comuniquem-se as autoridades policiais já 

requisitadas, informando a nova data.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de Janeiro de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 432539 Nr: 8437-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS RIAN VIEGAS DA 

SILVA - OAB:19.093

 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): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
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 Cod. Proc.: 486811 Nr: 26433-39.2017.811.0042

 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): RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando que a Portaria n. 678/2017-PRES (Calendário Forense), 

publicada em 11/12/2017, suspendeu o expediente forense do Poder 

Judiciário de Mato Grosso no dia 28/03/2018 (Paixão de Cristo - ponto 

facultativo), REDESIGNO a audiência de instrução agendada à fl. 57 para o 

dia 24/04/2018, às 15:55 horas.

Intimem-se todos para o ato, notificando o representante do Ministério 

Público e a Defesa, procedendo com as requisições necessárias.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 432159 Nr: 8045-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PAULO 

VICTOR ARAUJO AMORIM OAB/MT 19.600, para que apresente as 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 319762 Nr: 19433-95.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 Vistos.

Ante a impossibilidade de localização do réu para ser intimado acerca da 

sentença proferida nos autos e verificando que ele possui defensor 

constituído, proceda-se a sua intimação na pessoa deste, nos termos do 

artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 142321 Nr: 9361-20.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOMAR ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado –o DRs. HUENDEL 

ROLIM - OAB/MT 10.858 e DR. EDUARDO F. PINHEIRO - OAB/MT 15.431, 

para participar da audiência de Interrogatório designado para o dia 

03/04/2018, às 15:00 horas nos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 152596 Nr: 20018-21.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WILSON PINTO, EVA NUNES DA SILVA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 Vistos.

Por primeiro observo que, intimado a contrarrazoar o recurso de apelação 

de fls. 327/331 (certidão de fl. 342), aparentemente o causídico se quedou 

inerte, de modo que há muito transcorreu o prazo para tal ato.

Assim, à Secretaria para que certifique acerca da apresentação das 

contrarrazões supramencionadas, ou, na sua ausência, certifique o 

transcurso do prazo para a sua prática.

Lado outro, RECEBO o apelo de fls. 347/348, eis que tempestivo (fl. 349).

Cumprido o disposto acima, nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de 

Processo Penal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Vistos.

Tendo em vista a Portaria nº 678/2017/PRES, disponibilizada no dia 11 de 

dezembro de 2017, no DJE nº 10155, decretando ponto facultativo os dias 

28 e 29 de março de 2018 (quarta e quinta-feira) em razão do feriado 

nacional da Paixão de Cristo dia 30/03/2018 (sexta-feira) e, estas datas 

não possuem expediente, redesigno a audiência anteriormente agendada 

para o dia 13/04/2018 às 14h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 424280 Nr: 30043-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIS BARBOSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o Srª Tarcila Graciani de Souza- 

Advogada- OAB/MT -12005, para se manifestar acerca do Laudo Pericial 

acostado aos autos em epígrafe.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 124263 Nr: 11240-96.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESSOA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Francisco Pessoa Lima Neto Filiação: Manoel Gomes dos 
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Santos e Maria Socorro Lima dos Santos, data de nascimento: 29/01/1989, 

brasileiro(a), natural de Novo mundo-BA, solteiro(a), soldador, Endereço: 

Atualmente Recolhido A Estabelec. Penit. Em Lucas do Rio Verde, Cidade: 

Lucas do Rio Verde-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 262/265

Resumo da inicial:Diante do exposto, Francisco Pessoa Lima Neto incorreu 

no que dispõe o Art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB, razão pela 

qual requer o parquet o recebimento da presente peça acusatória e 

consequentemente a instalação de ação penal, citando-o para que 

apresete defesa e acompanhe o processo até final julgamento e 

condenaçaõ

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu FRANCISCO PESSOA LIMA NETO, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções penais previstas no artigo 121, § 2º, 

inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima 

André de Jesus Silva, a fim de que seja submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri

Nome do Servidor (digitador):Danielle

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 130375 Nr: 9304-02.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES GOMES, MARIA MARA GOMES 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JÚNIOR - 

OAB:11.266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - NPJ -UNIRONDON CENTRO UNIVERSITÁRIO - OAB:5657, 

CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237 B, DYNAIR ALVES DE 

SOUZA - OAB:4902/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Maria Mara Gomes de Moura Filiação: Jose Amaro 

Gomes e Antonia Amaro Gomes, data de nascimento: 18/02/1957, 

brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, Endereço: R. 20, Lote 07, Bairro: 

Jardim Florianópolis, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA RÉ para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 659/672

Resumo da inicial:Assim agindo incorreu a denunciada no Art. 213, 214 e 

224 "a", 226, inc. I e II, c/c 71 c/c 61, inc. II, "f" e "h", todos do CP, ainda, 

Art. 244 e 246, c/c Art. 29 e 69, todos do CP, razão pela qual é oferecida a 

presente denúncia, requer que seja DR.A para citação e interrogatório, 

para se ver processar, e ao final ser condenada

Decisão/Despacho:PENA FINAL de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 

(vinte e dois) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a inexistência 

de quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, haja 

vista que a pena é superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e § 

3º, do Código Penal.

Nome do Servidor (digitador):Danielle

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 307122 Nr: 4607-64.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS, EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DR. PAULO SALEM 

PEREIRA GONÇALVES - OAB-MT 18220 - OAB:, PLINIO PELLENZ 

JUNIOR - OAB:MT 18240

 Vistos.

Por primeiro, cumpre mencionar que pronunciados ambos os réus, Élcio 

Pinheiro da Silva, representado pela defensoria Pública, apresentou 

recurso em sentido estrido à fl. 602, de forma tempestiva (fl. 607) com 

razões às fls. 629/636 e contrarrazões às fls. 639/648; já Roger Pinheiro 

da Silva, intimado acerca da pronúncia, manifestou que não tem interesse 

em recorrer, conforme certificado à fl. 651.

Desta feita, considerando que o réu Roger não recorreu da pronúncia, 

estando ele preso provisoriamente, entendo como desarrazoado que 

tenha que aguardar o recurso do corréu ser julgado para ter os autos 

encaminhados ao Tribunal do Júri.

Posto isto, com fulcro no artigo 80 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO o desmembramento do feito em relação ao réu Élcio Pinheiro 

da Silva.

Desmembrado os autos e preclusa a presente decisão, encaminhe-os ao 

Presidente do Tribunal do Júri dessa Comarca (Primeira Vara Criminal), nos 

termos do artigo 421 do Código de Processo Penal (referente ao réu Roger 

Pinheiro da Silva).

Já no feito desmembrado (cujo réu será Élcio Pinheiro da Silva), 

reexaminando a questão decidida (fls. 571/578), concluo que não deve 

ser modificada, pois seus fundamentos bem resistem às razões recursais 

(fls. 629/636), de forma que a mantenho. Destarte, 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

 Cod. Proc.: 318729 Nr: 18237-90.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa FABIO DIAS 

FERREIRA OAB/MT 14.548, para que apresente as alegações finais no 

prazo legal.

 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.

Tendo em vista a Portaria nº 678/2017/PRES, disponibilizada no dia 11 de 

dezembro de 2017, no DJE nº 10155, decretando ponto facultativo o dia 

14/02/2018 (quarta-feira) em razão da quarta-feira de Cinzas - redesigno 

a audiência anteriormente agendada para o dia 26/03/2018 às 14h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 348869 Nr: 9839-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FRANCISCO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA SILVA BERETA - 

OAB:9968/MT

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

requerido pela defesa do acusado.No mais, reexaminando a questão 

decidida (fls. 161/166), concluo que não deve ser modificada, pois seus 

fundamentos bem resistem às razões recursais (fls. 209/216), de forma 

que a mantenho.Destarte, verificada a tempestividade do recurso 

interposto (fl. 203), cujas contrarrazões já foram apresentadas (fls. 

217/222), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 
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nossas homenagens.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 349412 Nr: 10454-76.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Claudio Brandão - 

OAB:19.145/O

 Vistos.

Tendo em vista a Portaria nº 678/2017/PRES, disponibilizada no dia 11 de 

dezembro de 2017, no DJE nº 10155, decretando ponto facultativo o dia 

14/02/2018 (quarta-feira) em razão da quarta-feira de Cinzas - redesigno 

a audiência anteriormente agendada para o dia 26/03/2018 às 13h15min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 419276 Nr: 24610-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192/MT

 Vistos.

Com a finalidade de readequação da pauta, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/05/2018 às 14h00min.

Expeça-se o necessário para realização do ato, conforme já determinado 

à fl. 126.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 310466 Nr: 8471-13.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a Carta Precatória expedida para 

oitiva da vítima e testemunhas de acusação não fora cumprida por desídia 

da Secretaria desta Vara, já que não atendeu à solicitação do juízo 

deprecado de reenvio da missiva que se encontrava ilegível.

Assim sendo, DEFIRO o pedido de fl. 326, devendo ser expedida nova 

Carta Precatória à Comarca de Barra do Garças, com a finalidade de 

inquirição da vítima e testemunhas de acusação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 338946 Nr: 20268-49.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos.

Solicite-se a devolução do mandado de intimação expedido à fl. 303.

Tendo sido negativa a diligência, estando o réu em local incerto e não 

sabido, expeça-se edital de intimação.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 306.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 370477 Nr: 10995-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público (fl. 

319), vez que oficiado à Diretoria Metropolitana de Medicina Legal (fl. 295), 

não constam nos autos informações acerca da resposta.

Assim, proceda-se à juntada aos autos do AR referente ao ofício de fl. 

295.

Juntado, reitere-se o ofício de fl. 295, solicitando a resposta no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de apuração do crime de desobediência.

Com a resposta, vista ao Ministério Público para alegações finais e, após, 

à defesa.

Cumprido o disposto acima, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 378435 Nr: 19990-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO, 

FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES, FABIO RODRIGUES, ANTONIO 

MARCOS AZEVEDO DE LIMA, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, LUIZ CESAR 

DIAS DE SOUZA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, LUÃ JONATHAN 

DELGADO CAMPOS, LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES, 

CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA, JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA, 

DIEGO TRINDADE DA COSTA, FLAVIO DIAS DE ARRUDA, WESLEY JORGE 

REIS DE SOUZA, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA, AUREO ADRIANO 

MAGALHAES DA SILVA, ELTON FERREIRA MARQUES, ALEX SILVA DOS 

SANTOS, PAULO CESAR ROSA, MAURO GOMES FERNANDES, SINVAL 

MACHADO XAVIER, ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JOADIR ALVES 

GONÇALVES, PEDRO MÁRIO DE JESUS, VALDEMILSON LÚCIO DOS 

SANTOS ARRUDA, LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, EDMAR ORMENEZE, 

ALEX FERREIRA DIAS, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, GEIDE DA SILVA, 

WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, JULIANO CAVALCANTE 

RODRIGUES, PAULO ROBERTO LEAL, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, 

JOARI MARTINS DA SILVA, MANOEL XAVIER DE PAIVA, GABRIEL ITALO 

DA SILVA COSTA, DEIVID (DEYVID) MAGALHÃES FERREIRA, OTTONI 

CAMPOS AZAMBUJA, RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - OAB:7453, 

BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10456/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - OAB:23.443, HEUDER 

LIMA DE ASSIS - OAB:20006/MT, JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - OAB:16015, KEILA 

FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:5638, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT, THIAGO FERNANDES 

MOTA - OAB:9.577

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 52/2007, IMPULSIONO 
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estes autos com a finalidade de que sejam intimados os advogados dos 

acusados Alex Ferreira Dias, Leonardo Flávio de Souza e Francisco Bispo 

dos Santos Filho, para que, no prazo legal, ratifiquem as alegações finais 

apresentadas respectivamente às fls. 4.785/4.795, 4.796/4.814 e 

4.818/4.820, ou apresentem novas, nos termos da decisão de fls. 

4.837/4.846.

 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:

 : “Fixo desde já em 01 URH, como honorários do advogado, para a 

realização de todas as audiências realizadas nesta data, o qual deverá 

ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

I- Cumprida a finalidade da presente missiva, devolva-se.

II – Às providências, anotando-se o necessário.

Às providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 307878 Nr: 5287-49.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS, WBS, JCDC, DFS, MDSB, MBCG, 

AWXDS, JGSO, RADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12572/MT, 

CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - OAB:9223, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FLAVIA 

CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606, Haiana Katherine 

Menezes Follmann - OAB:18024, HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - 

OAB:18869/O, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578, 

LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9217/MT, LEONAN 

ROBERTO DE FRANÇA PINTO - OAB:14607/MT, LUIS EDUARDO 

OLIVEIRA MIRANDA - OAB:10394/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8212, MARIAAPARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:7574/MT, 

OVÍDIO LUIZ GIRARDELLO - OAB:10582/MT, PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563, REGINA CELI SILVA PEREIRA - OAB:6589/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as defesas dos acusados de que 

foi expedida Carta Precatória para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ com a 

finalidade de realizar o interrogatório do réu MURILO DE SANT'ANA 

BARROS naquele juízo, para que tomem ciência e acompanhem o seu 

cumprimento no Juízo deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 471384 Nr: 11296-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. Ulisses 

Rabaneda dos Santos, OAB/MT n° 8.948, do inteiro teor da decisão de fls. 

1.237/1.298, dos autos supramencionados, cujo dispositivo segue 

transcrito a seguir: "Ante o exposto, acolho parcialmente a pretensão do 

requerente (fls. 1216/1226), para DEFERIR somente a revogação da 

cautelar de Monitoração Eletrônica (item IX – decisão fls. 1038), diante dos 

fatos novos apresentados (fls. 1228/1231), nos termos do artigo 282, §5º 

do Código de Processo Penal, permanecendo intactas as demais medidas 

cautelares impostas pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 1026/1038)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 492834 Nr: 32190-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, EDSON 

INÁCIO TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR D'MOURA - 

OAB:5.681, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16.038

 : “Tendo que as testemunhas encontram-se em lugar incerto, conforme 

certidões de fls. 29/30 e 40, devolvo o presente ato.

Fixo desde já em 01 URH, como honorários do advogado, para a 

realização de todas as audiências realizadas nesta data, o qual deverá 

ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

Saem intimados os presentes.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 493202 Nr: 32530-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO PAULO, HENRIQUE FRANCISCO DE 

PAULA NETO, LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA, FABIAN CARLOS 

RODRIGUES SILVA, MAURIDES BENEDITO DE ALMEIDA, AURIMAR 

CARDOSO MARQUES, RAFAEL BARROS MEIRA, BLEY EWLSON COSTA, 

MARCELO BOMDESPACHO DA CONCEIÇÃO, FRANCISCO DE MORAES 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

Ivonir Alves Dias - OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - 

OAB:18701/MT

 “Tendo em vista parecer ministerial de fls. 39, REDESIGNO o presente ato 

para o dia 16 de março de 2018 às 16h:45min.

Fixo desde já em 01 URH, como honorários do advogado, para a 

realização de todas as audiências realizadas nesta data, o qual deverá 

ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

Saem intimados os presentes.

Às providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 462556 Nr: 2403-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VITOR TIMO RIBEIRO JUNIOR, LENE 

FERREIRADE MIRANDA, MARCELO BEDUSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

AGUIAR - OAB:5668/0, ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - 

OAB:7562/MT, Marcelo Beduschi - OAB:10.879/A, MARIA ABADIA 

AGUIAR - OAB/MT 2906 - OAB:2906

 VISTOS ETC.Trata-se de ação penal oriunda do Supremo Tribunal Federal, 

proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor de CARLOS VITOR 

TIMO RIBEIRO JUNIOR, LENE FERREIRA DE MIRANDA e MARCELO 

BEDUSHI e outros, a qual foi declinada a competência à Justiça Federal 

que, por sua vez declinou a competência a este Juízo. O feito já teve a 

instrução encerrada, o Ministério Público Federal apresentou memoriais 

finais (fls. 4501/4515), bem como aditamento (fls. 4.655/4.658) e as 

defesas de CARLOS (fls. 4536/4555), LENE (fls. 4575/4584) e MARCELO 

(fls. 4586/4616) também se manifestaram. O Ministério Público Estadual 

pugnou pela retificação da distribuição do feito, ratificou integralmente os 

memoriais finais de fls. 4.501/4.515, bem como o aditamento de fls. 

4.655/4.658.POIS BEM.Primeiramente, ratifico todos os atos decisórios 

praticados até o momento pela Superior Instância e Justiça Federal, já que 

não há qualquer nulidade visível ou aparente que me leve à conclusão em 

sentido contrário.Retifiquem-se os registros, alterando-se do livro de 

inquérito policial para Ação Penal, permanecendo nestes autos em relação 

ao caso 49, fazendo-se constar o nome dos acusados:CARLOS VITOR 

TIMO RIBEIRO JUNIOR, nos artigos 171 § 3º, 313-A, 321, parágrafo único, 
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artigo 317, § 2º, c/c art. 327, § 2º, todos do Código Penal, bem como os 

crimes dos artigos 38, 46, parágrafo único, 50, 50-A (estes c/c artigo 13, 

§ 2º., do Código Penal) e, artigos 67 e 68 da Lei 9.605/98 (várias vezes), 

estes c/c art. 29 do Código Penal eLENE FERREIRA DE MIRANDA e 

MARCELO BEDUSHI, nos artigos 171, § 3º, 313-A, 321, parágrafo único, 

todos do Código Penal, bem como os crimes dos artigos 38, 46, parágrafo 

único, 50, 50-A (estes c/c artigo 13, § 2º, do Código Penal) e, artigo 67 e 

68 da Lei 9.605-98 (várias vezes), estes c/c art. 29 do Código 

Penal.Retifique-se, ainda, a autuação do feito. Intimem-se as defesas para 

que ratifiquem os memoriais escritos, já apresentados, no prazo legal. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos para análise e impulsionamento. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 465309 Nr: 5208-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, INTIMO os 

advogados Dra. Patrícia Ramalho da Cruz, OAB/MT 14356; e Dr. Oseias 

Luiz Ferreira, OAB/MT 12.860; e Dra. Dolores Cruz Roselli, OAB/MT 9528, 

defesas dos acusados RENAN PIRES DOS SANTOS e ALEX VINICIUS 

SOARES DA SILVA, da r. decisão de fls. 4174/4179 que indeferiu os 

pedidos de revogação de prisão preventiva e substituição por medidas 

cautelares.

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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 355885 Nr: 17739-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DOS SANTOS PAXECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 114, DEIXO de receber o Recurso de fls. 

112/113.

Desta forma, CUMPRA-SE a sentença de fls. 93/96.

Intime-se o réu, através de seu advogado, via DJE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 499275 Nr: 38398-14.2017.811.0042

 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: RANR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ratifico os atos até então praticados pelo MM. Juiz que conduzia o feito.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

09/04/2018 às 13h00min.

Intime-se a requerente, através de seu advogado - via DJE.

Intime-se o requerido pessoalmente, bem como o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UFMT.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 156174 Nr: 3524-47.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVMPB, MLMDPB, TRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiany Paula Rezende Motta - 

OAB:15610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11088, MAURO SÉRGIO GUERRISE - OAB:10124

 "(...) Processual Civil Extravagante em vigor, Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., 2007, 

p.746)Desse modo, por sua tempestividade, RECEBO a presente 

impugnação, todavia, somente no efeito devolutivo, pois, inobstante a 

prescindibilidade de prévia garantia do juízo, não se vislumbra de forma 

inequívoca, das provas acostadas ao feito (comprovante de inadimplência 

junto à entidade OAB/MT e débitos relativos ao serviço de fornecimento de 

água), a existência de grave dano de difícil reparação, capaz de ensejar a 

atribuição de efeito suspensivo e, nos moldes do que dispõe o art. 525, 

§6º, do Código de Processo Civil.INTIME-SE a parte impugnada/exequente, 

para manifestação quanto à impugnação apresentada às fls. 515/521, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, 

R E T O R N E M - M E  c o n c l u s o s  p a r a  d e l i b e r a ç ã o . À s 

providências.CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 364786 Nr: 4545-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON CANDIDO ALBUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/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 14h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 421066 Nr: 26563-97.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, JESUINO DE FARIAS - OAB:12068, LEA TORQUATO DE 

ALMEIDA - OAB:12753/MT

 Cód. 421066.

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

Cumulada com Pedido de Partilha de Bens, Guarda, Regulamentação de 

Visitas e Alimentos, a Tramitar pelo Rito Ordinário, com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por ADEISE TEREZINHA DE MORAES em face de 

SANDRO DE MARTINHO, devidamente qualificados nos autos.

 O feito teve seu regular processamento, contudo, através da petição de 

fl. 161, a parte autora pugnou pela desistência desta demanda, com o que 

anuiu a parte requerida – fl. 164.

 Desta forma, HOMOLOGO o pedido da DESISTÊNCIA da ação e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 
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485, inciso VIII, do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

Intime-se a requerente pessoalmente.

Intime-se o requerido através de seu advogado – via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Após, com a adoção das formalidades de praxe, ARQUIVE-SE o feito.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 25 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 Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 442632 Nr: 19310-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21.613/0, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT

 Vistos.

Ciente do cumprimento da carta precatória com a oitiva da vítima.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada à fl. 60.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 354353 Nr: 16012-29.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 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 28/02/2018 às 13h00min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.

REQUISITEM-SE as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 380863 Nr: 22611-47.2014.811.0042

 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: LBKCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCRCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que após várias tentativas de citação do 

requerido, o mesmo não foi localizado.

 Desta forma, defiro o pedido de fls. 111/112 e determino a citação do 

requerido por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 

256, inc. I, e art. 257 do CPC/2015.

 Com o transcurso do prazo da citação por edital, certifique-se quanto ao 

eventual transcurso do prazo para que o requerido apresente resposta. 

Em caso negativo, desde já, nomeio a Defensora Pública Criminal que atua 

perante esta Vara Especializada para promover a defesa do requerido, 

nos termos do art. 72, inc. II, do CPC/2015.

Intime-se a requerente, através de seus patronos - via DJE.

EXPEÇA-SE Edital de Citação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 385450 Nr: 27517-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CERQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 Ação Penal - Id. 385450.

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela Defesa (fls. 

232/243), em face da sentença proferida às fls. 226/231.

Compulsando os autos, verifico que o acusado foi condenado a pena de 

05 (cinco) meses de detenção, pelo crime de Constrangimento Ilegal (art. 

146, do Código Penal) e absolvido pela imputação da prática de 

contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto Lei 3.688/41.

Por sua vez, narra nas razões dos embargos de fls. 232/243, a existência 

de contradição na sentença de fls. 226/231, pois na referida sentença foi 

verificado que as testemunhas trazidas pela Defesa foram arroladas de 

forma intempestiva, tendo este juízo desconsiderado o depoimento das 

mesmas em audiência de instrução.

Segundo alega o embargante, este magistrado somente condenou o réu 

pelo delito de constrangimento ilegal, por não ter considerado o 

depoimento das testemunhas de Defesa.

Contudo, não há como acolher as razões apresentadas pelo embargante, 

uma vez que, no caso em concreto, não se verifica qualquer omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença embargada, posto que o 

fundamento usado para prolatar a sentença restou claro ao afirmar que a 

palavra da vítima tem especial relevância nos casos envolvendo violência 

doméstica e familiar contra a mulher, bem como que as testemunhas de 

defesa em nada iriam contribuir para modificar o édito condenatório, tendo 

em vista se tratarem de testemunhas abonatórias.

Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração 

interpostos, e consequentemente MANTENHO a sentença preferida às fls. 

226/231 em todos os seus termos.

Intime-se a Defesa (via – DJE).

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, cumpra-se integralmente a sentença 

exarada nos autos.

Às providências.

 Cuiabá-MT, 22 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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 402758 Nr: 7086-88.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, JONATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 146/147.

OFICIE-SE ao Detran/MT para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

existência de veículos em nome do requerido.

Ainda, OFICIE-SE aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá e Várzea 

Grande para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência de 

imóveis em nome do requerido.

Por fim, OFICIE-SE ainda, aos Cartórios de Registro Civil de Cuiabá e 

Várzea Grande para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem o atual 

estado de civil do requerido.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora, através de seu patrono - via 

DJE, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 418873 Nr: 24154-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilda Terezinha Winter da 

Silva - OAB:12.878

 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 15h00min.

INTIMEM-SE a acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 419798 Nr: 25162-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO MARTINS FERREIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMAR BORGES TEIXEIRA - 

OAB:25622

 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 16h00min.

INTIMEM-SE a vítima e as testemunhas arroladas.

REQUISITEM-SE as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 501393 Nr: 40471-56.2017.811.0042

 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: LAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALITA ALVES DA COSTA - 

OAB:21643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 501393.

Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL proposta por LOURDES 

ALVES TEIXEIRA, em face de JOSE ANTONIO BORIN, devidamente 

qualificados.

RECEBO a Inicial na forma posta em Juízo.

 DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes 

do CPC/2015.

DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 23/04/2018 às 13h00min, 

nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do CPC/2015.

CITE-SE/INTIME-SE a parte 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 o requerido considerado revel, 

presumindo-se verdadeiras as alegações apresentadas pela parte autora 

- art. 344 do CPC/2015.

INTIME-SE a parte requerente, através de seus patronos, via DJE.

Consigno, por oportuno, que o não comparecimento injustificado da parte 

autora ou do réu 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.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

 CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508036 Nr: 847-63.2018.811.0042

 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: JMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 X.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

indefiro o pedido liminar.XI.Proceda a equipe interprofissional estudo do 

caso, informando nos autos, sobretudo, se a requerente possui condições 

mínimas de manter a guarda de seus filhos. Fixo prazo de 20 dias para 

entrega do laudo.XII.Após a realização do estudo, abra-se vista ao 

Ministério Público e volvam-me concluso para deliberação.XIII.Preenchendo 

a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, arts. 319 e 320) e não 

sendo caso de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 09/03/2018, às 14h20min, 

observando a antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 

do CPC. A audiência de conciliação será realizada pelo conciliador desse 

juízo, o qual devera observar o procedimento descrito no provimento nº 

9/2016-CM, bem como informar as partes sobre os custos da mediação 

(alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do provimento nº 9/2016), 

caso as partes não sejam amparadas pela lei de assistência 

judiciaria.XIV.Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, 

§3º).XV.Cite-se o réu para que compareça ao ato, devendo a citação se 

realizar com 20 dias de antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado 

advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, 

contados na forma do art. 335 do CPC.XVI.Conste nos mandados 

advertência de que o não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e implicará em multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º). Conste 

ainda advertência de que as partes deverão estar acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou defensores públicos (CPC, art. 334, § 

9º).XVII.Expeça-se o necessário.XVIII.Intimem-se.XIX.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 438240 Nr: 14673-30.2016.811.0042

 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: AFCL, FLDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770, 

HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 Vistos etc.

I. Intimem-se as partes para que especifiquem, no prazo de 10 dias, as 

provas que pretendem produzir justificadamente, sob pena de 

indeferimento.
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II. Após, volvam-me conclusos para despacho saneador ou julgamento 

antecipado do mérito.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 415699 Nr: 20793-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ANDERSON CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - 

OAB:4340/B/OAB/MT, Paula Sampaio Barretti Shimisu- Estagiária 

UNIC-UNIJURIS - OAB:19047-E

 XXX. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na peça inaugural 

pela acusação e, por corolário, condeno o réu José Luiz Anderson 

Carneiro, brasileiro, divorciado, inscrito no RG sob o nº 3351769 SSP, e no 

CPF sob o n. 293.301.901-97, nascido em 21/10/1961, natural de 

Araçatuba/SP, filho de Adauto Juarez Carneiro e Enir Anderson Carneiro, 

podendo ser localizado na Rua 08 de Janeiro, nº 210, Bairro Jardim 

Leblon, nesta Capital, como incurso nas sanções do artigo 150, caput, c/c 

art. 61, II, “f”, todos do CP, cuja pena, in abstrato é de detenção, de um a 

três meses, ou multa.1.Cálculo da penaCrime:Violação de . ou na do art. 68 

do CP, .LVIII.Tratando-se, in casu, de réu solto, deixo de observar a 

Súmula n. 716 do STF , assim como as disposições da Resolução n. 

113/2010 do CNJ .LIX.Após o trânsito em julgado da sentença para o MP, 

volvam-me conclusos para análise da prescrição com base na pena em 

concreto, conforme preconizado pelo § 1º do art. 110 do CP . LX.Após o 

trânsito em julgado da sentença para ambas as partes:?comunique-se o 

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o Cartório Distribuidor e o Instituto 

Nacional de Identificação, acerca desta condenação;?expeça-se guia de 

execução penal, a qual deverá se fazer acompanhar das peças e 

requisitos talhados nos arts. 1º, incs. I a XIII e 2º, § 3º, da Resolução n. 

113 do CNJ. Após, encaminhe-se ao Juízo responsável pela execução 

penal. Observe o Cartório que, conforme estatui o § 1º do art. 2º da 

Resolução n. 113/2010 do CNJ , caso esteja o réu preso, a guia de 

recolhimento definitiva deverá ser expedida ao juízo competente no prazo 

máximo de 5 dias, contados da data do trânsito em julgado da 

sentença;LXI.Custas na forma da lei.LXII.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 416130 Nr: 21228-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da requerente para, no 

prazo legal, impugnar a contestação de fls. 90/271.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 436495 Nr: 12799-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMIR ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Borges Soler - OAB:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) Érika Borges Soler 

para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem como 

comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e imposição de 

multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508038 Nr: 849-33.2018.811.0042

 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: APPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que não foi aportado aos autos documento capaz de 

comprovar a possibilidade do requerido de arcar com o montante 

pretendido a titulo de alimentos (CC, Art. 1.694, § 1º ), abra-se vista a 

Defensoria Pública Cível para que emende a inicial em 15 dias, sob pena 

de indeferimento da proemial, ex vi do disposto no art. 321 , parágrafo 

único, do CPC.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 146401 Nr: 13575-54.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivoilson ferreira Maia - 

OAB:18522/MT, LIVIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA - OAB:13683

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para, querendo, 

oferecer novas alegações finais ou ratificar as já ofertadas no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 169209 Nr: 16498-19.2010.811.0042

 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: AKRDM, VMC, AKRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - OAB:12635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alan longo torres - 

OAB:13922, alvaro ferreira neto - OAB:8153

 Certifico que a certidão de impulsionamento publicada em 25/1/2018 para 

o patrono do réu apresentar apresentar alegações finais, será reeinviada 

ao DJE novamente em outra data, condiderando que os autos estão em 

gabinete para apreciação de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 341121 Nr: 883-81.2013.811.0042

 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: ABOB, AXDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - OAB:14020, 

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324, Camila Silva de Souza 

- OAB:14660, Defensoria Pública Cível - OAB:, FABIO DIAS FERREIRA 

- OAB:14548, Wesson Alves de Martins e Pinheiro - OAB:2.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) FABIO DIAS 

FERREIRA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 372487 Nr: 13343-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 385 de 689



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGDSSQ, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550, marco antonio magalhaes 

dos santos - OAB:12550

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS para que devolva os autos no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer 

em multa correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do 

art.234 e § 2º do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para 

procedimento disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do 

referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 384185 Nr: 26153-73.2014.811.0042

 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: LAURIANE MARTINS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LOPES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) RAFAEL JOSÉ DE 

ALMEIDA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 415659 Nr: 20753-44.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSE CORREA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3932

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) EDUARDO METELLO 

para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem como 

comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e imposição de 

multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 460428 Nr: 138-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, LUIZ FERNANDO BARRETO 

MARTINS - OAB:21.306, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, 

MICHEL BUCHALLA JUNIOR - OAB:123758, WESLEY CHAMOS DE 

ARRUDA - OAB:18853

 Impulsiono os autos a fim de intimar o patrono do requerido para 

manifestar sobre estudo psicossocial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 498302 Nr: 37440-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON JÚNIOR DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 330922 Nr: 11226-73.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO OTÁVIO AMADOR IVOGLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MAGALHÃES 

CHAVES - OAB:18851

 VISTOS. Diante da ausência justificada da ilustre Promotora de Justiça, 

considera-se a audiência prejudicada. REMETAM-SE os autos para o 

Ministério Público para se manifestar sobre a certidão de fls. 121, 

informando vítima Silvia Reiter Toginho Ivoglo se mudou para a Irlanda no 

continente Europeu. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 343131 Nr: 3185-83.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, Marta Aparecida de Oliveira - OAB:16.389

 Diante do exposto, Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JOÃO ALVES DA SILVA, 

...nas sanções do artigo 213, c/c artigo 61, inciso II, “f”, ambos do Código 

Penal, bem como RECONHEÇO a incidência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para os crimes de ameaça e por consequência JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado em relação ao crime tipificado no 

art. 330, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 107, IV c/c, 

art. 109, VI, ambos do Código Penal.A pena prevista para o delito de 

estupro é de reclusão de 06 (seis) a 10 (dez) anos, nos termos do artigo 

213, “caput”, do Código Penal.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais, a teor da Súmula 444 do STJ; o grau de 

culpabilidade apresenta grau alto de reprovação da conduta, porém 

intrínseca ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes 

para aferir com precisão acerca da conduta social e personalidade do réu; 

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 06 (seis) anos de reclusão.Reconheço a 

circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, 

na proporção de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo 

qual aumento a pena em 01 (um) ano de reclusão.Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, uma vez que não há 

outra agravante, nenhuma 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 semiaberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “b” do 

Código Penal...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 385351 Nr: 27423-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO 
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MARCELO - OAB:14.599-A/MT

 VISTOS. Diante da ausência justificada da ilustre Promotora de Justiça, 

considera-se a audiência prejudicada. REDESIGNO audiência de instrução 

para o dia 25/06/2018 às 16:00 horas. INTIME-SE a vítima Natacha Evellyn 

Ribeiro Dias. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública Criminal. 

Saem os presentes intimados. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508041 Nr: 851-03.2018.811.0042

 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: GIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de partilha de bens promovida por Geneci Inês da Silva 

em face de Francisco Luciano Mendes da Silva.

II. Compulsando os autos verifico que a autora arrolou um bem imóvel e um 

terreno para fins de partilha entre as partes, no entanto, deixou de aportar 

aos autos matrículas atualizadas dos referidos bens, sendo tal documento 

indispensável para comprovação da existência e da propriedade de tal 

bem.

III. Posto isto, intime-se a autora para que emende a inicial, no prazo de 15 

dias, aportando aos autos cópia da matrícula atualizada no imóvel arrolado 

como bem a ser partilhado entre as partes, por ser tal documento 

indispensável à propositura da presente ação (CPC, art. 320 ), sob pena 

de indeferimento da inicial, ex vi do disposto no art. 321 , parágrafo único, 

do CPC.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se com urgência.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 94805 Nr: 3280-79.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUSL, AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laelço Cavalcante Junior - 

OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT

 Vistos etc...,(...)O Ministério Público pugnou às fls. 87, por nova intimação 

do Requerido para tomar ciência da necessidade da criança, e não sendo 

fornecido o medicamento, que fosse realizado o bloqueio judicial conforme 

requerimento de fls. 84.Diante da informação de que a criança 

necessitava receber o medicamento que é de uso contínuo, e por já ter 

sido intimado o Estado de Mato Grosso da decisão liminar, contudo não 

cumpriu, deferiu-se às fls. 88/89, o pedido para realização de bloqueio 

judicial.Realizado o bloqueio foi expedido Alvará às fls. 95.Por fim, 

observa-se que o feito versa exclusivamente sobre matéria de direito, 

desnecessária a dilação probatória, sendo cabível o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o artigo 355, inciso I, do CPC.Pelo 

exposto, determino:a)Verifica-se que o saldo residual das contas 

vinculadas a este processo é ínfimo, razão pela qual, não será restituído 

ao Requerido.b)Intime-se a empresa Farmácia Unimed, preferencialmente 

por e-mail e telefone e, para que apresente a Nota Fiscal referente à 

transferência realizada por meio do Alvará de fl. 95, e, comprove a 

entrega do medicamento, no prazo de 05 dias, caso não apresente, 

expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.c)Dê-se vistas a PGE, 

mediante carga dos autos. d)Em seguida, diga o Ministério Público.e)Após, 

voltem-me conclusos para sentença.f)Publique-se para ciência do 

advogado Laelço Cavalcanti Júnior – OAB/MT 14.954

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105174 Nr: 2364-74.2017.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone da Silva Campos 

Pinheiro - OAB:19777/MT

 Vistos em CORREIÇÃO.

 I - Com base nas regras impostas pelo Código de Processo Civil (CPC) e 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), 

constata-se que os autos encontram-se em ordem e sem irregularidade.

II - Em cumprimento ao artigo 162 do ECA designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 01/03/2018 às 17h00.

 III – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas, e, após, 

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. Conste no 

mandado que no dia da audiência o requerente deverá estar 

acompanhado do adolescente para ser também ouvido.

IV - Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

V – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

VI – Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90910 Nr: 3436-04.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DAMDS, GSMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia Souza Marques - 

OAB:3654

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3436-04.2014.811.0063, Protocolo 90910, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99498 Nr: 3213-80.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, GFXN, SFX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3213-80.2016.811.0063, Protocolo 99498, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105174 Nr: 2364-74.2017.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone da Silva Campos 

Pinheiro - OAB:19777/MT

 Vistos em CORREIÇÃO.

 I - Com base nas regras impostas pelo Código de Processo Civil (CPC) e 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), 
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constata-se que os autos encontram-se em ordem e sem irregularidade.

II - Em cumprimento ao artigo 162 do ECA designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 01/03/2018 às 17h00.

 III – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas, e, após, 

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. Conste no 

mandado que no dia da audiência o requerente deverá estar 

acompanhado do adolescente para ser também ouvido.

IV - Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

V – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

VI – Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106959 Nr: 3872-55.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AJRA, 

MAF, FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3872-55.2017.811.0063, Protocolo 106959, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91578 Nr: 359-50.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MdSP, NFdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

359-50.2015.811.0063, Protocolo 91578, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100680 Nr: 4241-83.2016.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ISRdS, 

KMPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdA, RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: vera novak - OAB:10.886 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 06/03/2018 as 14h30.

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 a guardiã deverá estar 

acompanhada da criança para ser também ouvida.

IV - Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

V - As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104041 Nr: 1444-03.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PVNDO, LGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1444-03.2017.811.0063, Protocolo 104041, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107545 Nr: 4363-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FHS, FYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI - 

OAB:5901-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayana Carolina Vieira 

Kreischer - OAB:24.132/O

 Vistos em CORREIÇÃO.

 Diante do exposto, pugnou, liminarmente, em desfavor da Requerida, pela 

Busca e Apreensão da Criança, com a concessão da guarda provisória 

em seu favor.

É o relato do essencial. Decido.

Cumpre mencionar que a competência deste Juízo é restrita tão somente a 

crianças e adolescentes que não se encontram sob a proteção do poder 

familiar e ainda em situação de abandono ou risco, nos termos do artigo 98 

e 148, parágrafo único, alínea “a” do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

A situação apresentada nos autos não se caracteriza como de risco ou 

vulnerabilidade a envolver a criança. Assim, a competência para conhecer 

e apreciar a questão posta nos autos é do Juízo das Varas de Família.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – 

MENORES QUE NÃO ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO – INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

VARA DE FAMÍLIA - CONFLITO PROCEDENTE. Extrai-se dos autos que os 

menores estão sob a guarda da genitora, bem como não estão em 

situação de risco ou abandono, ou em qualquer situação prevista no artigo 

98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que afasta a competência 

da Justiça da Infância e Juventude para a Ação de Guarda em questão. 

(CC 149490/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015).”

A situação apresentada nos autos não se caracteriza como de risco ou 

vulnerabilidade a envolver a criança. Assim, a competência para conhecer 

e apreciar a questão posta nos autos é do Juízo competente das Varas 

Especializadas da Família.

Diante do exposto, declino da competência destes autos, que deverá ser 

redistribuída ao juízo competente de uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões da Capital.

Por conseguinte, determino o envio dos presentes autos para respectiva 

distribuição, para os trâmites devidos.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Juizado da Infância e Juventude

Portaria

PORTARIA N. 001, DE 26 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre os procedimentos relativos à autorização judicial de viagem 

em favor de crianças e adolescentes, no âmbito administrativo da Justiça 

da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, e dá outras providências.

O DIRIGENTE ADMINISTRATIVO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

– JIJ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º da Portaria n. 11/2015, 

do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso,

CONSIDERANDO, as dúvidas acerca do recebimento de peças 

Administrativas e Judiciais perante o Setor de Distribuidor/Protocolo no 

Juizado da Infância e Juventude da Comarca da Capital;

CONSIDERANDO que, para não haver cerceamento ao direito de petição, 

tão pouco ao acesso a justiça;

RESOLVE:

Art. 1º O Setor de Distribuidor/Protocolo está terminantemente proibido a 
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se negar a receber qualquer tipo de petição e/ou requerimento 

Administrativo ou Judicial apresentado pela parte, Advogado, bem como 

pelo Ministério Público e Defensoria Pública, cabendo ao referido setor 

fazer a distribuição conforme competência, e remetendo-os ao respectivo 

juízo para análise e eventuais juízo de admissibilidade, dentre eles de 

tempestividade, que deverá ser analisado pelo respectivo juízo 

competente.

Art. 2º Publique-se, registre-se, e após, encaminhe-se, para 

conhecimento, cópia desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – TJMT, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso – CGJ-MT, Coordenadoria da Infância e Juventude – CIJ, 

Juízos da 1ª e 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca 

de Cuiabá, Ministério Público do Estado de Mato Grosso – MP-MT, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Mato Grosso – OAB-MT, Diretoria do Foro da Comarca 

da Capital, e outros que se fizerem necessários, inclusive, para o 

conhecimento público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

Juiz de Direito

Dirigente Administrativo da Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125342 Nr: 6299-28.2017.811.0062

 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:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Perboye Bonilha - 

OAB:3844/MT

 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.: 124169 Nr: 5150-94.2017.811.0062

 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): MARCELO GOMES DUARTE

 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 15:00h. Remessa ao setor de 

expedição para as devidas intimações.

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 005/2018-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 25.01.2018 (quinta-feira) das 19h00min às 

23h00min: JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Patrícia Ceni (Magistrada)

Carlos Henrique Carriel do Nascimento (Assessor)

Vanessa Sabrina Pegorini Garcia (Assessora)

Ivana Luciano Ferri (Gestora judiciária "ad hoc")

Diogo Viana Rabelo (Técnico de Informática)

Wilber da Silva Pereira (Agente de infância)

Fernando Antônio Gavioli (Agente de infância)

Marcos Antonio 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, 25 de janeiro de 2018. 

PATRÍCIA CENIJuíza de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002534-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FATIMA WANDERLEY MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885/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: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000066-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUMARI FRAGA DA SILVA (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:

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: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 
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incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE MAMEDE DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

JOAO DE SOUZA LIMA (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: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003470-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (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: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência 

do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar a presente 

ação e declina-se para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá. Redistribua-se. Intime-se. 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: 1003482-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (EXECUTADO)

PROCURADORIA-GERAL DO 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, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000090-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (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: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRO FRANCISCO 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: “Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo. 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. 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: 1003312-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHINAIDER BONFIM GOMIDE OAB - MT18350/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-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: 1003223-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MOURA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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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. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando aos autos comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 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: 1003363-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY REIS FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES OAB - MT20455/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI (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, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-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: 1003342-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAOQ CLINICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARIOT OAB - SC32205 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA KARLA LUGOKENSKI - ME (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: “Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe.Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tamara 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. 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: 1003405-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO ELIAS OAB - MT0008231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga,SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 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: 1003413-28.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C S M COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME 

(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: “Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tamara 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. 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: 1003422-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GD - EMAN COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (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: “ Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo e julga-se extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito, com amparo no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-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: 1003241-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ABADIA RESENDE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR CAPATTI DE AQUINO OAB - MS2162-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: “Posto isto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência 
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absoluta deste juízo, e, JULGA-SE EXTINTA a ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c 51, II, 

da Lei 9.099/95. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 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: 1003354-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARCANJO BORGES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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: “Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tamara 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. 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: 1003351-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MORAES CALLEGARIO (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, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-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. ” 

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: 1003368-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE MAIA RIOS (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: “Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo. 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. 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: 1003364-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LIMA AMADEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza Leiga. SENTENÇA. 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 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: 1003358-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ADELIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-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: 1002882-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMIACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO, FERRO, CHAPAS E 

ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FRANCISCO DE AMARAL OAB - SC37581 (ADVOGADO)
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RODRIGO VALMIR WEIGSDING OAB - SC41268 (ADVOGADO)

FERNANDO DOS ANJOS OAB - SC35765 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA. (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, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo e julga-se extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito, com amparo no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se.Transitada em julgado, arquive-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: 1003095-45.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-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: 1003436-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI ALBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe.Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo. 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0500059-97.2015.8.11.0041

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: 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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.Publicada no sistema PJe. Arquive-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: 1003419-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILSON NOGUEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA (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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo. Juíza Leiga. SENTENÇ. 

AVistos, 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. 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: 1000111-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR AUGUSTO TEODORO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INECLAUDIA ALBUQUERQUE FREITAS PEREIRA (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, de ofício, reconhece-se e declara-se a 

incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá 

para processar e julgar a presente demanda, e julga-se extinto, sem 

resolução do mérito, o presente feito, na forma do artigo 51, III, da Lei 

9.099/1995. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 

12.153/09).Transitada em julgado, ao arquivo. Publique-se. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003373-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BENEDITO MARINI OAB - SP182361 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, de ofício, reconhece-se e declara-se a 

incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá 

para processar e julgar a presente demanda, e julga-se extinto, sem 

resolução do mérito, o presente feito, na forma do artigo 51, III, da Lei 

9.099/1995. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 

12.153/09). Transitada em julgado, ao arquivo. Publique-se. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAOQ CLINICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARIOT OAB - SC32205 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA KARLA LUGOKENSKI - ME (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-s. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza 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: 1000048-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DE ARAUJO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT0002906A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-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: 1000006-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDEI FERNANDES PAIVA (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, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, 

arquive-se.Intime-se. Cumpra-se. 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. 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: 1000044-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DE ARAUJO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT0002906A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-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: 1001234-58.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GRACIETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE a desistência em relação à 

EDUCON e julga-se extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Tendo em vista 

que, os advogados JONNY RANGEL MOSHAGE e BENEDITO ANTÔNIO 
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BRUNO não foram localizados, providencie a secretaria o endereço 

atualizado dos causídicos junto à OAB-MT e renove-se a intimação de Id. 

1420962. Após, conclusos para a sentença. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 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: 1000028-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-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: 1000059-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe.Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza Leiga. 

SENTENÇA.Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 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: 1000007-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE MARIA VIESSELI DE CHAVES (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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo. 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. 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: 1002430-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA TAVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

CPC.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga, Juíza LeigaSENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 23 de 

outubro 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: 1003483-45.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE BISPO CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe.Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza Leiga. SENTENÇA. 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 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: 1000094-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SVERSUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTLE BRASIL LTDA. (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 
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ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se.Cuiabá, 19 de janeiro 

de 2018. 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: 1001437-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(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: “(...) Posto isto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar a 

parte reclamante o valor total de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), a titulo 

de honorários periciais, acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, 

até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, 

limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais. De 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.Intime-se a parte reclamante 

para fins de execução, juntar aos autos a planilha de cálculo, e para 

apresentar a Certidão de Crédito original no Cartório, que deverá retê-los 

para fins de cancelamento.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. Ingridy Taques Camargo 

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. Decorrido o prazo recursal sem 

impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 17 de outubro 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: 1000069-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA OAB - MT23833/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SILVA MEDEIROS (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, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo e julga-se extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito, com amparo no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. P.R.I.C. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-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: 1000105-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEMI ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEMI ALVES DE JESUS OAB - MT0004264A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ingridy Taques Camargo. 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. 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: 1001681-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO HORN DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

descrito na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no Sistema Pje.Cuiabá, 17 

de outubro 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000295-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA MACEDO GONCALVES OAB - MT0000505A (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. Intime-se a parte autora para manifestação acerca 

da abertura do inventario e a qualificação dos herdeiros para o 

prosseguimento a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento doa autos. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 396 de 689



Processo Número: 1001731-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-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: “(...) Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar da coisa 

julgada em relação ao pedido de férias e do terço constitucional, e 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento do décimo terceiro 

entre o período de 2011 a 2013. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo. 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. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 29 de outubro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002772-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO BENCICE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 23 de 

outubro 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: 1000754-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-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, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial e CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a restituir o valor 

de R$2.303,72 (dois mil e trezentos e três reais e setenta e dois 

centavos), retido a maior a título de imposto de renda sobre seus 

rendimentos acumulados de agosto/2016 a janeiro/2017, devidamente 

corrigido pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora equivalestes a 1% (um) 

por cento ao mês do trânsito em julgado (Súmulas 162 e 188, STJ), e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários nessa fase. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 31 de outubro 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: 1001718-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a parte autora a importância de R$ 

1.540,38 (mil e quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), 

correspondente a diferença do montante devido a título de auxílio 

fardamento em razão de sua promoção a Subtenente, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, 

correção monetária pelo IPCA-E[2], a partir da data que se efetivou o 

pagamento parcial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro 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.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 870899 Nr: 6901-02.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, visando assim reduzir o retardamento 

da marcha procedimental, em cumprimento a Ordem de Serviço 01/2009 e 

conforme disposto no artigo 152 do Código de Processo Civil, impulsiono 

este processo intimando a parte autora para vistas dos autos pelo prazo 

de 05 (dias).

Mauro Sérgio Pereira de Oliveira-9649
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 878616 Nr: 9787-71.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO 

ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:20170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, visando assim reduzir o retardamento 

da marcha procedimental, em cumprimento a Ordem de Serviço 01/2009 e 

conforme disposto no artigo 152 do Código de Processo Civil, impulsiono 

este processo intimando a parte autora para que se manifeste em relação 

ao pagamento efetuado pelo cartório em 16/11/2017, no valor de 2.361,65 

(dois mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764434 Nr: 15538-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARGARETH GONÇALVES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO/DECISÃO:Com essas considerações, em consonância com o 

parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido e, 

consequentemente, determino a confecção do registro tardio de óbito de 

REINALDO ALVES DE SOUZA, nascido em Itiquira/MT, em 11/01/1961, filho 

de Sebastião Alves de Souza e de Luzia Muniz da Silva, RG nº 1370974-7 

SSP/MT, falecido em 14 de novembro de 2001 (data em que o corpo foi 

encontrado), vítima de crime de homicídio, em Pimenta Bueno/RO.

Expeça-se o respectivo mandado de registro acompanhado desta decisão 

e cópia dos documentos anexados nos autos, para as anotações 

previstas no artigo 81, da Lei nº 6.015/1973.

Após as devidas anotações, o Cartório de Registro Civil deverá 

encaminhar, no prazo de 10 (dez) dias, a certidão para a Diretoria do 

Fórum para ser entregue a requerente, mediante recibo nos autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 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:

 Certifico que em análise ao sistema informatizado de controle de 

expediente/processo CIA – autos 0713678-59.2017.8.11.0003, constatei 

que a parte atendeu ao chamado da intimação de fls. 33, apresentando a 

documentação necessária diretamente no Tribunal de Justiça – Dep. de 

Arrecadação.

Certifico, ainda, que conforme deferimento da Presidência do Tribunal de 

Justiça foi deferida a restituição a qual já foi efetuada, conforme adiante 

se vê: Beneficiário : WAGNER AUGUSTO BUSS, Banco : BANCO 

COOPERATIVO DO BRASIL, Agência : 4345-0 - AGENCIA 4345, Data do 

pagamento: 19/12/2017,Valor do pagamento: R$ 5.233,30.

Mauro Sérgio Pereira de Oliveira-9649

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006570-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ CASTILHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006570-03.2017 Ação: Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer 

Autor: Diniz Castilhos. Ré: Delta Negócios e Soluções Ltda. Vistos, etc... 

Primeiramente, considerando os termos do petitório de (id.11062202), a 

ausência da citação do réu até a presente data e o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, hei por bem em cancelar a audiência 

designada para o dia 14 de dezembro de 2017 às 14h00 e, redesigno o dia 

05 de fevereiro de 2018 às 13h50min. Assim, determino a 

citação/intimação da ré, conforme requerido no (id.10924671). Expeça-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de dezembro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788020 Nr: 9439-24.2015.811.0003

 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: LOPES DE ASSIS & ASSIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S.A 

(CHECK CHECK)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE 

ITACARAMBI MEINBERG - OAB:19964/MT, KELLY CRISTIANE 

RODRIGUES PEREIRA - OAB:34.307 OAB/GO, RICARDO DE OLIVEIRA 

LESSA - OAB:OAB/MT19.759

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814021 Nr: 890-88.2016.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 890-88.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição

Autora: Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

Ré: Telefônica Brasil S.A. – Vivo S.A.

Vistos, etc...

TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO S.A., com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação ‘Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais’ que lhe 

moveu RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA, postulou às 

(fls.693/696v), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 
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mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 380474 Nr: 8725-79.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 8725-79.2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Carlos Roberto Bonin.

Executada: Salas Construtora e Imobiliária Ltda.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino à senhora Gestora que expeça ofício ao Banco 

Bradesco S.A., para que no prazo improrrogável de (10) dez dias, 

transfira os valores depositados às (fls.136/139) para a Conta Única 

deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em caso de inércia, expeça-se mandado consignando prazo de (48) 

quarenta e oito horas, para cumprimento da ordem, sob as penas da lei.

De outro lado, considerando a penhora realizada no rosto dos autos, 

atinente à Execução de Honorários nº 10945-84.2005.811.0003, em 

apenso, revogo parcialmente a decisão de (fl.229), resguardando-se a 

importância penhorada, por se tratar de crédito preferencial e, o saldo da 

quantia perseguida à (fl.206), deverá ser levantado pela parte exequente 

e os valores remanescentes depositados junto à Conta Única, caberão à 

executada, expedindo-se os competentes alvarás judiciais.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702480 Nr: 10458-07.2011.811.0003

 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: VALMIRO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Requerido, para 

requerer o que de direito, face ao desarquivamento requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747730 Nr: 6586-76.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELLE BURTTET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BERGONSO 

MOREIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 182961, VERGINIA CHINELATO - 

OAB:24.027-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 6586-76.1014

Ação: Declaratória de Inexistência

 Autora: Mirelle Burttet

Ré: Galvani Indústria Comércio e Serviços Ltda

 Vistos, etc...

 MIRELLE BURTTET, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de 

Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis)' em desfavor de GALVANI 

INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, aduzindo:

 “Que, o ponto principal é debater-se a inexistência da relação jurídica 

processual instaurada na prefacial, vez que inexistindo uma condição da 

ação que seja, como a ilegitimidade processual da autora, a relação na 

presente situação não poderia se perfectibilizar; que, na ação principal a 

ré juntou cópias de notas fiscais e duplicatas, mas, em nenhum desses 

documentos se observará a comprovação da participação da autora no 

negócio entabulado; que, não há assinatura da autora em nenhum dos 

documentos apontados que indiquem que tenha contratado a compra ou 

recebimento dos produtos que embasaram a aludida cobrança; que, é 

parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação de cobrança; que, a 

legitimidade como condição da ação, que particularmente interessa ao 

presente deslinde, data vênia, terá sua consequente extinção face à sua 

ausência; que, se juridicamente inexistente o pacto no caso concreto, 

também indevida se mostra a obrigação que se tenta impor à autora de 

pagar por algo cuja documentação colacionada aos autos não indica que 

se obrigou; que, deve ser reconhecido a nulidade insanável e absoluta do 

pleito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da 

empresa ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à 

causa o valor de R$ 114.283,82 (cento e quatorze mil, duzentos e oitenta 

e três reais, oitenta e dois centavos”.

 Por força da decisão de (fls.106/107v), o processo foi extinto, havendo 

recurso por parte da autora (fls.108/109), o qual foi provido conforme se 

verifica a (fl.141).

 Determinada a citação (fl.153v), fora agendada audiência de conciliação, 

a qual se realizou, não se obtendo êxito (fl.167), apresentando 

contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela 

autora, assim:

 “Em preliminar, busca a extinção da ação, uma vez que a petição inicial é 

inepta, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; que, há de ser reconhecida a coisa julgada; que, a autora está 

a litigando de má fé. No mérito, diz que o negócio jurídico realizado, qual 

seja, compra e venda mercantil tem contornos nítidos e claros; que, as 

notas fiscais e os comprovantes de entrega da mercadoria não deixam 

dúvidas de que o produto foi vendido e entregue à autora, assim, pugna 

pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”.

 Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Nova audiência de 

conciliação foi agendada (fl.233), a qual se realizou, não se obtendo êxito 

(fl.239). Saneado o processo, as preliminares foram repelidas 

(fls.240/141v), não sobrevindo nenhum recurso, sendo designada 

audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou, não 

comparecendo a autora e seu advogado, nem justificaram as ausências, 

dando-se por encerrada a instrução, tendo a procuradora da empresa ré 

ratificado os termos da contestação (fl.272/272v), vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Mirelle Burttet aforou a presente ação declaratória ‘querela nullitatis 

insanabis’ em desfavor de Galvani Indústria Comércio e Serviços Ltda, 

porque, segundo a inicial, a empresa ré ajuizou ação ordinária de 
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cobrança em desfavor da autora, onde buscava haver a importância de 

R$ 162.950,74 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais, 

setenta e quatro centavos), representada pelas duplicatas colacionadas 

nos autos principais, a qual fora julgada procedente, todavia, em não se 

conformando com àquela decisão, ingressou com a presente ação, 

asseverando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo daquela 

ação, assim, há que ser reconhecida a ilegitimidade e, via de 

consequência, declarada a nulidade.

 Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

madrugadora, entendo que não há provas suficientes para sedimentar a 

procedência da ação.

 Trata-se de querela nullitatis, via processual adequada para se declarar a 

nulidade de sentença maculada por vício insanável, que, por essa razão, 

não transita em julgado, nem se convalida com o tempo.

 Apesar de não estar prevista em lei, a querela nullitatis persiste em nosso 

ordenamento jurídico, como sendo a ação adequada para a declaração de 

nulidade de sentença proferida em processo cuja citação do réu restou 

ausente e/ou nula ou viciada.

 Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

 "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. (...). 1. A ação 

anulatória (querela nullitatis) é o meio adequado para buscar a anulação 

de atos processuais praticados em feito no qual aquele que, 

necessariamente, deveria figurar no pólo passivo da demanda não foi 

citado para integrar a lide, não prevalecendo, quanto a terceiros, a 

imutabilidade da coisa julgada. 2(...)". (AgRg no REsp 1233641/MG, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/09/2014, DJe 30/09/2014)

 "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO EM AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. 

CABIMENTO. 1. A ausência de citação não convalesce com a prolação de 

sentença e nem mesmo com o trânsito em julgado, devendo ser impugnada 

mediante ação ordinária de declaração de nulidade. (...)". (REsp 

1333887/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014).

 "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE SENTENÇA EM PROCESSO DE USUCAPIÃO. QUERELA 

NULLITATIS. PROVA PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...). 2.- Esta Corte entende que é 

perfeitamente cabível a nulidade de sentença por ausência de citação por 

meio de ação declaratória de nulidade. Precedentes. 3.- Recurso Especial 

a que se nega provimento". (REsp 1438426/CE, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014).

 Desta forma, a querela nullitatis mostra-se como o instrumento adequado 

para anular sentenças que sejam fruto de ato inexistente, ante a ausência 

de algum dos pressupostos de constituição do processo.

 No caso posto à liça, a autora busca o reconhecimento de sua 

ilegitimidade passiva, uma vez que inexiste relação jurídica a vinculá-la à 

empresa ré, dizendo:

 “....o ponto principal in casu é debater-se a inexistência da relação jurídica 

processual instaurada na prefacial, vez que inexistindo uma condição da 

ação que seja, como a ilegitimidade processual da ora demandante 

(fl.06)...” “No caso concreto, Excelência, insistindo-se, a autora nada 

contratou com a empresa requerida, razão porque as notas fiscais e 

cambiais acostadas aos autos não contém sua assinatura ou qualquer 

sinal de sua concordância ou eventual recebimento de qualquer 

mercadoria. Portanto, não possuem valor probatório suficiente para 

embasar pleito de cobrança...(fl.17) – (grifamos)

 No processo de cobrança a empresa ré carreou aos autos os 

documentos constantes de (fls.07/42) dos autos n° 11655-36.2007, neles 

constam o nome da autora como devedora.

 Saliente-se que a autora, ao impugnar a peça de bloqueio, deixa 

transparecer de forma cristalina a sua vinculação junto à empresa ré, eis 

sua confissão:

 “A autora, mesmo não admitindo tenha tido qualquer participação na 

pretensa aquisição de produtos da empresa requerida, aliás, como 

detidamente ressaltado no processo anulatório em curso, ainda assim, por 

uma questão moral ou para se evitar mais transtornos além dos que já lhe 

foram causados, considera que estaria compromissada apenas em razão 

de sua quota-parte, ou seja, na quarta parte do valor cobrado ou, ainda, 

nada além do que efetivamente pode pagar considerando-se seu padrão 

de vida atual...” (fl.225,grifamos)

 Pois bem. Acerca da legitimidade para agir em juízo, ressalto que se trata 

de uma das condições da ação, que deve ser investigada no elemento 

subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em 

determinada situação jurídica que lhes autorize conduzir o processo em 

que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio.

 Segundo Liebman, a legitimação para agir é a titularidade (ativa ou 

passiva da ação. O problema da legitimação consiste em individualizar a 

pessoa a que pertence o interesse de agir e a pessoa com referência à 

qual ele existe; em outras palavras, é um problema que decorre da 

distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a sua 

pertinência subjetiva. Entre esses dois quesitos, ou seja, a existência do 

interesse de agir e sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter 

precedência, porque, só em presença de dois interessados diretos é que 

o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe 

e se ele apresenta os requisitos necessários". (in Manual de Direito 

Processual, trad. De CÂNDIDO DINAMARCO, p. 157).

 Também valendo citar: "A legitimação para agir (legitimatio ad causam) diz 

respeito à titularidade ativa e passiva da ação. É a pertinência subjetiva da 

ação”, como diz Buzaid.

 Assim, a ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do 

interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo 

interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um 

desses requisitos, há carência de ação por ausência de legitimatio ad 

causam.

 Só os titulares do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão 

sobre a pretensão levada a juízo através da ação. São eles portanto os 

únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito 

de ação." (José Frederico Marques. Instituições de Direito Processual Civil. 

Vol. II. 3ª ed. rev Forense, Rio de janeiro, 1966, p. 41.).

 Com efeito, a legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto 

litigioso, da situação discutida no processo, que concede ou não o atributo 

da legitimidade às partes litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se 

legitimidade ou não, sempre à luz de uma determinada situação.

 Desta forma, diz-se legítima a parte que, no polo ativo, seja, pelo menos 

aparentemente, titular do direito subjetivo tutelado. No polo passivo, diz-se 

legítima a parte que deva suportar os efeitos de eventual sentença de 

procedência do pedido inicial. Assim, deve o sujeito ativo demonstrar ser 

titular do direito que pretende fazer valer em juízo - legitimidade ativa, e ser 

o sujeito passivo quem esteja obrigado a se submeter à sua vontade - 

legitimidade passiva.

 No caso concreto, dúvida alguma paira de que a autora tem legitimidade 

para figurar no polo passivo da ação de cobrança movida pela empresa 

Galvani Indústria Comércio e Serviços Ltda, assim, via de consequência, 

improcedente deve restar a presente ação.

 A empresa ré, via seu bastante defensor, requer a condenação da autora 

nas penas da litigância de má fé, todavia, não vejo elementos concretos 

para respaldar a pretensão.

 A propósito, eis a lição de Celso Agrícola Barbi que "a idéia comum de 

conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa 

idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se 

pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" 

(Comentários ao Código de Processo Civil, I/83).

 Pondera o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior, que, "para os 

fins do artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta 

maliciosa e desleal" (Código de Processo Civil Anotado, p. 13), sendo esta 

a orientação dos tribunais do País ao assentarem que "para que o litígio 

seja de má-fé é indispensável a prova, extreme de dúvida de qualquer das 

hipóteses do artigo 17 do CPC" (Adcoas, 1987, nº 115.339).

 Eis a posição jurisprudencial:

 "A improcedência da ação, se não associada a deslealdade processual 

da parte, não rende ensejo a declaração de litigância de má-fé" (Apelação 

Cível nº 197065493 - TARS, rel. Juiz Marcelo Bandeira Pereira, 

Jurisprudência Informatizada Saraiva, CdRom nº 15).

 "Não se pode reputar de má-fé, mesmo porque a presunção é em sentido 

contrário, quanto àquele que procura resolver em juízo uma controvérsia, 

ou quem exerce o direito subjetivo de defesa. Presume-se que os 

litigantes estejam sempre de boa-fé, não obstante erros palmares, 

segundo o entendimento de quem julga. Incide a regra quando ocorre na 

dedução de pretensão manifesta e dolosa intenção de prejudicar, ou 

causar dano e por igual na defesa.
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 A falsa ou errônea interpretação do fato ou do direito é da contingência 

humana. Se assim não fosse, num mundo de perfeição, desnecessária a 

função estatal de aplicar a lei aos casos concretos" (Apelação Cível nº 

2138444 - 1º TACSP, rel. Juiz Bandeira de Mello, Jurisprudência 

Informatizada Saraiva, CdRom nº 15).

 "Só há litigância de má-fé quando comprovado dolo processual, 

resistência completamente injustificada, intenção malévola. Alegações e 

resistência, mesmo desarrazoadas, mas dentro do princípio do 

contraditório, não constituem litigância de má-fé " (Agravo de Instrumento 

nº 10297 - TASC, rel. Des. Amaral e Silva, Jurisprudência Informatizada 

Saraiva, CdRom nº 15).

 No caso posto à liça, não se vislumbra dolo processual, posto que os 

atos praticados pela autora enquadram-se no regular exercício do direito 

de defesa dos interesses, que considera legítimos, não estando 

evidenciado qualquer propósito de prejudicar, uma vez que para que se 

concretize o procedimento de má-fé, o ato perpetrado deve atingir a 

dignidade da Justiça, não se verificando quando as partes apenas se 

utilizam de argumentos que acreditam serem jurídicos para o resguardo de 

suas pretensões.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Nulidade ‘Querela 

Nullitatis Insanabilis’" promovida por MIRELLE BURTTET, em desfavor de 

GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com qualificação nos 

autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o 

valor dado à ação, devendo ser corrigida.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Roo-MT, 18 de janeiro de 2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 852349 Nr: 572-71.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA, SERGIO NATAL DE 

ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Mendes Nogueira - 

OAB:130555, LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº572-71/2017

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

De outro norte, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’.

Cumpridas as determinações supra, conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 62611 Nr: 11098-98.1997.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMATEC INDUSTRIA E COM. EQUI. ELETRICO, PAULO 

R. PAGNUSSATTI, MARIA CRISTINA DE SOUZA LISBOA, ANDRÉGIS 

PITHAN PAGNUSSATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT, PAULO ROBERTO PAGNUSSATTI - OAB:22689/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:OAB/MT: 10.192

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos declaratórios intentados por ZAID 

ARBID, e, via de consequência, mantenho a decisão de (fls.883/884), em 

sua íntegra.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de janeiro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 351379 Nr: 6474-25.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RENATO SAITO - OAB:OAB/MT13.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº6474-25/2005

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, 19 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 355943 Nr: 10945-84.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO ZILIANI, EDIR BRAGA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BONIN, SELMA DE 

AZEVEDO BONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 10945-84.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: João Roberto Ziliani e Edir Braga Júnior.

Executados: Carlos Roberto Bonin e Selma de Azevedo Bonin.

Vistos, etc...

Cumpra-se imediatamente os demais termos da decisão de (fl.146), 

intimando-se a parte executada da penhora de (fl.156).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 401 de 689



 Cod. Proc.: 419097 Nr: 1475-87.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Embargado, para 

requerer o que de direito, face ao desarquivamento requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443118 Nr: 11786-06.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRETEC CONCRETO, PRE-MOLDADOS, 

ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11786-06.2010

Ação: Reparação por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer

Autora: Rosangela Nunes da Silva.

Ré: Concretec Concreto Pré Moldados Engenharia e Construção Ltda.

 Vistos, etc...

Intime-se a procuradora da parte autora, para que no prazo de (5) cinco 

dias, regularize o petitório de (fls.200/201), eis que apócrifo.

De outro lado, analisando a questão trazida à liça as (fls.202/203) e 

realizando consulta junto ao sistema Apolo, verifica-se que assiste razão 

à parte ré, haja vista que fora publicada intimação para as partes no Dje nº 

10146 em 28.11.2017, iniciando o computo do prazo no dia posterior, 

tendo a advogada da autora realizado carga dos autos em 04.12.2017 e 

somente devolvido em 19.12.2017, assim, acolho parcialmente o pedido de 

devolução de prazo e, via de consequência, determino a intimação da 

parte ré, via seu bastante procurador, para que no prazo remanescente 

de (12) doze dias, manifeste-se sobre o laudo pericial.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 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.: 706693 Nr: 1423-86.2012.811.0003

 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): CICERO CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1423-86/2012

Vistos, etc...

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’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 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.: 718684 Nr: 14152-47.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIZ MAGALHÃES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº14152-47/2012

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, 19 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.: 749029 Nr: 7269-16.2014.811.0003

 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: OSMAR DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7269-16.2014

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro

Autor: Osmar de Jesus Silva.

Ré: Companhia Excelsior de Seguros.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.62), não verifico motivos 

plausíveis para seu acolhimento, assim, indefiro e, via de consequência, 

determino a intimação pessoal do autor, 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 

autora 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 janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 336445 Nr: 4871-48.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMAQ TRANSPORTES DE MAQUINAS E 

SERVICOS LTDA - EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A, JOÃO IBRAHIM JABUR, 

LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, MARIA CONCEICAO LEIBANTI 

BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T. DE 

MAEDA - OAB:20912

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº4871-48/2004

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, 19 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 340925 Nr: 9107-43.2004.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, JOÃO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELICE LOPES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, 

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - OAB:210121/MT, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:OAB/MT7179

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9107-43/2004

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, 19 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.: 380750 Nr: 9003-80.2006.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERVASIO LUIZ VIDOTTI, 

CLARINDA APARECIDA BERNARDES VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar a Procuradora do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 154, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392661 Nr: 6236-35.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINO CAMARGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYNE DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 158, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402205 Nr: 15725-96.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE FRANCISCA MOURA DE ARAUJO 

MATOS, JEVERSON APARECIDO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 569/2007

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Cesur Centro de Ensino Superior de Rondonópolis.

Executados: Leide Francisca Moura de Araújo Matos e Outro.

 Vistos, etc...

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 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.

Rondonópolis, 19 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.: 709314 Nr: 4231-64.2012.811.0003

 AÇÃO: 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): ANDERSON DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Exequente, para 

manifestar sobre o petitório de fls. 140/141 e verso, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728362 Nr: 9162-76.2013.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARY MIRANDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9162-76/2013

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, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729729 Nr: 10376-05.2013.811.0003

 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: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SANCHEZ - 

OAB:OAB/SP239842, SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - 

OAB:248636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10376-05.2013

Ação: Cobrança

Autora: Equipav Engenharia Ltda.

Ré: Objetiva Engenharia e Construções Ltda.

 Vistos, etc...

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a ação de “Cobrança”, em desfavor 

de OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente 

qualificada, e, após seu processamento, aportaram as manifestações de 

(fls.231/255) e (fls.256/268), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Compulsando os autos, verifica-se que fora acostado o laudo pericial e 

documentos às (fls.213/227) e, instadas a se manifestarem, as partes 

postularam às (fls.231/255) e (fls.256/268), entretanto, analisando 

detidamente o parecer técnico, verifica-se que o mesmo cumpriu todos os 

requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, assim, hei por bem 

em HOMOLOGAR o laudo de (fls.213/227), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Sobre a questão, a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. Ao 

juiz, como destinatário da prova, incumbe decidir aquelas que servirão 

para seu convencimento e, consequentemente para o deslinde da 

controvérsia. Impugnação da agravante objeto de laudo complementar. 

Ausência de prova capaz de afastar o laudo pericial apresentado. Agravo 

de instrumento desprovido.” (TJ-RS - AI: 70057773608 RS, Relator: Jorge 

Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/03/2014, Sétima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014)

Por fim, intimem-se as partes, para que no prazo de (10) dez dias, 

informem se ainda possuem interesse na produção de provas.

Em caso negativo, determino à senhora Gestora que designe dia e horário 

para entrega de memoriais.

Cumpridas as determinações supra, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735529 Nr: 15073-69.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO BATISTA DE LIMA, RAQUEL BORGES DE 

MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE 

CUIABA, ALESSANDRO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15073-69.2013

Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais

Autores: Afonso Batista de Lima e Raquel Borges de Mendonça.

Réus: Hospital Geral Universitário de Cuiabá e Outro.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.732), expeça-se novo 

mandado, para que o ilustre perito cumpra a determinação de (fl.728), sob 

pena de devolução dos honorários já levantados (fl.661) e apuração de 

eventuais prejuízos causados às partes.

 Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742607 Nr: 3652-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador da Parte Requerido, dos 

termos da informação de fls. 125, solicita a juntada aos autos a guia de 

depósito judicial de fls. 117 verso, tendo em vista que a Conta Única não 

vinculou o valor, no prazo de (5) cinco dias..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763014 Nr: 14925-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NURION FS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CORREIAS LTDA, SIMON CORREIAS COM. E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:1882-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 4732, MARCOS PAULO BARONTI DE SOUZA - 

OAB:200.249 OAB/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº14925-24/2014

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 
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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, 19 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.: 777862 Nr: 5365-24.2015.811.0003

 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: ELIZETE PAULA DE MELO CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LU CUNHA STORE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA, LUANA LOPES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:18820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar a Procuradora da parte Exequente 

para manifestar sobre Exceção de Pré-Executividade de fls. 80/82, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809118 Nr: 17700-75.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA CYLES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINO TRAZI, ITALO TRASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:OAB/MT15038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17700-75.2015

Ação: Adjudicação Compulsória

Autora: Creuza Cyles Pereira.

Réu: Espólio de Gino Trazi.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.130), determino à secretaria que 

expeça mandado de intimação ao representante legal do réu Espólio de 

Gino Trazi, para que no prazo de (15) quinze dias, regularize sua 

representação processual.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 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.: 811248 Nr: 18330-34.2015.811.0003

 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: DERIVALDO CAETANO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, JOSIAS DIAS DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI - 

OAB:OAB/MT11065

 Certifico que em cuprimento aos termos da petição de fls. 163, para 

esclarecer o seguinte: a parte requerida foi intimada para efetuar o 

pagamento das custas finais, sendo que o valor de 461,76 (quatrocentos 

e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) referente-se as custas 

do Funajuris, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça e o valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa 

centavos) do Cartório Distribuidor, via depósito bancário, Banco do Brasil 

S/A, agência 0551-7, conta corrente nº. 44.017-5, CNPJ 

01.974.435/0001-08, nominal a Edilma Braga (Cartório Distribuidor).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824367 Nr: 4380-21.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4380-21.2016

Ação: Embargos à Execução

Embargante: Fernando Goellner

 Embargada: Girassol Agrícola Ltda

 Vistos, etc...

 FERNANDO GOELLNER, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação 'Embargos à 

Execução' em desfavor de GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, com qualificação 

nos autos, aduzindo:

 “Que, pretende a embargada através de processo de execução seja o 

embargante compelido ao adimplento da obrigação descrita no contrato de 

compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes; que, a 

compra e venda foi pactuada no valor de R$ 670.000,00 (seiscentos e 

setenta mil reais), dividida em quatro pagamentos anuais e sucessivos de 

R$ 167.500,00 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos reais), tendo como 

vencimento a primeira parcela em 30 de março de 2014, e a última no dia 

30 de março de 2017; que, alega o embargado que nenhuma das parcelas 

foram cumpridas pelo embargante, de modo que deu por vencidas os 

valores, acrescido de multa; que, o débito foi totalmente adimplido pelo 

embargante na data de 22 de outubro de 2014, por meio da entrega de 

553.649 (quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove) 

quilogramas de soja em grãos, totalizando a importância de R$ 538.624,07 

(quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais, sete 

centavos), conforme nota fiscal n° 000051, emitida em 22 de outubro de 

2014; que, o embargado está litigando de má fé, assim, pugna pela 

procedência da ação, com a condenação do embargado nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais)”.

 Os embargos foram recebidos apenas no efeito devolutivo, não 

sobrevindo nenhum recurso. Intimado, o embargado apresentou defesa, 

asseverando:

 “Que, a afirmativa do embargante de que efetuou o pagamento do débito, 

no mínimo, é absurda; que, a nota fiscal de n° 0000051, datada de 22 de 

outubro de 2014, muito embora tenha sido emitida pela parte adversa em 

favor da embargada, foi objeto de cancelamento, isto porque, a referida 

nota fiscal foi preenchida incorretamente e, por conta do defeito existente, 

teve de ser cancelada; que, da leitura daquele documento fiscal, 

observa-se que o município indicado – Juscimeira – não corresponde ao 

da correta localização da pessoa jurídica indica; que, sequer consta no 

referido documento fiscal a prova do recebimento do produto; que, o 

embargante realizou pagamento parcial de sua dívida relativa a confissão 

de dívida em questão, o qual se deu através da nota fiscal 000052; que, a 

nota fiscal 000051 foi substituída pela nota fiscal 000052; que, a quantia 

de 553.649 quilogramas de soja, o equivalente à época R$ 538.624,07, 

formalizada na nota fiscal 000052, se destina ao pagamento parcial de 

outra dívida contraída pelo embargante; que, o título de crédito que 

respalda o processo executivo é certo, líquido e exigível; que, o 

embargante está litigando de má fé, assim, requer a improcedência dos 

embargos, com a condenação do embargantes nos ônus da sucumbência. 

Junta documentos”.

 Foi determinada a especificação das provas, bem como saneado o 
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processo, sendo designada audiência de instrução e julgamento, a qual se 

realizou, onde foram ouvidas testemunhas, tendo as partes apresentado 

suas alegações finais, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O Código de Processo Civil em seus artigos 786 e seguintes, faz alusão 

aos requisitos da execução civil, isto é, aos fundamentos de fato e de 

direito nos quais se assenta o credor para propor a ação de execução.

 São pressupostos necessários a que o autor obtenha legitimação para a 

ação proposta e assim possa através de execução, conseguir, em função 

das atividades pragmáticas intentadas Estado-Juiz, a satisfação do seu 

direito substancial. Tais requisitos são: prático e legal.

 O primeiro é a situação de fato registrado em face de uma atitude 

assumida pelo obrigado que se recusa a cumprir, de modo espontâneo a 

prestação correspondente a obrigação contraída de modo voluntário, em 

razão de um negócio jurídico; e, o segundo, é o título de execução, isto é, 

instrumento que formaliza o direito do credor a prestação exigida.

 Assim, a execução tem, por conseguinte, um requisito prático a qual 

existe em o devedor deixar de cumprir de modo voluntário a obrigação. E, 

a partir do instante em que o devedor não cumpre a obrigação de modo 

espontâneo, fica com o credor o poder de requerer a execução civil para 

conseguir, em seu proveito, a satisfação de seu direito.

 Entretanto, para que um título seja plenamente exequível é mister que, em 

função de seu conteúdo mediato haja: a certeza, a liquidez do crédito; e, a 

exigibilidade do crédito.

 No caso em tela, a embargada credora ajuizou processo de execução em 

desfavor do embargante devedora, para haver a importância de R$ 

897.914,41 (oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e quatorze reais, 

quarenta e um centavos), representada pelo documento de crédito – 

Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínios e Outras - 

acostada aos autos de execução n° 16761-95.2015-

 De forma que, não há que se negar que a dívida garantida por Contrato de 

Compra e Venda com Reserva de Domínio é líquida e certa, e o título 

constitui documento hábil para respaldar a ação de execução extrajudicial.

 Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a 

presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os 

argumentos levados a efeito pelo embargante, mormente a assertiva de 

que houve pagamento do contrato, vejo que não há elementos plausíveis 

para atendê-lo, uma vez que como já frisado, o documento que respalda o 

processo executivo serve ao fim colimado.

 Assevera o embargante que efetuou o pagamento do contrato de compra 

e venda na data de 22 de outubro de 2014, por meio da entrega de 

553.649 (quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove) 

quilogramas de soja em grãos, totalizando a importância de R$ 538.624,07 

(quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais, sete 

centavos), conforme nota fiscal n° 000051.

 A embargada, por sua vez, refuta as alegações do embargante dizendo 

que a nota fiscal n° 000051 fora cancelada, uma vez que emitida de forma 

errada, por isso, foi objeto de cancelamento, sendo outra emitida, ou seja, 

a de n° 00052, a qual serviu para fazer pagamento não do débito 

perseguido no processo executivo, mas sim, da confissão de dívida que o 

embargante mantinha com a empresa embargada.

 A prova oral centrada nos autos dá respaldo à tese abraçada pela 

embargada, mormente o depoimento ofertado pela testemunha Alessandra 

Monteiro, onde afirma com segurança que a nota fiscal de nº 000051 fora 

substituída pela de nº 000052, bem como a entrega do produto 

mencionado na referida nota fiscal serviu para pagamento da confissão 

da dívida que o embargante tinha para com a embargada, restando 

pendente o débito referente ao contrato de reserva de domínio que deu 

azo ao processo executivo.

 Ora, sendo os embargos do devedor ações que visam a desconstituição 

do título executivo, implicam em processo de conhecimento e, passando o 

devedor ser o autor e a ele cabe a prova dos fatos alegados.

 Portanto, não se desincumbindo o devedor do ônus probatório que lhe 

incumbe, de vez que não demonstrou a existência de ilegalidades no 

contrato que originou a dívida, bem como a sua não quitação, tem-se que a 

improcedência dos pedidos formulados na peça inicial é providência de 

caráter imperativo.

 De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

competia ao autor produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou 

seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

 A respeito ensina Cândido Rangel Dinamarco:

 ,

 “Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de 

demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as 

decisões a serem proferidas no processo.

 (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a 

prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao 

réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória.

 O princípio do interesse é que leva a lei distribuir o ônus da prova pelo 

modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”. 

(Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, v. III, 

p.71-73).

 E ainda:

 “Quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizam o pedido, 

logo tem o ônus de provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus 

da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos 

que constituem em fundamento”. (TARGS - 1ª Câm. Julgado em 10.08.93, 

na Apel. 193.117.652, rel. Juiz Heitor Assis Remonti).

 “Negados pelo réu os fatos narrados na inicial, compete ao autor 

prová-los durante a fase congnitiva do processo. Não os provando, 

improcedente deve ser julgado o pedido formulado na petição inicial”. 

(TJGO - Apel. 30.912-1/188, j. 26.08.94, rel. Des. Charife Oscar Abrão).

 O pedido de condenação do embargante nas penas da litigância da má fé, 

a meu ver, não deve ser aceito, pois, como ensina Celso Agrícola Barbi 

que "a idéia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a 

intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito 

processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada 

na intenção de prejudicar" (Comentários ao Código de Processo Civil, I/83).

 Pondera o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior, que, "para os 

fins do artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta 

maliciosa e desleal" (Código de Processo Civil Anotado, p. 13), sendo esta 

a orientação dos tribunais do País ao assentarem que "para que o litígio 

seja de má-fé é indispensável a prova, extreme de dúvida de qualquer das 

hipóteses do artigo 17 do CPC" (Adcoas, 1987, nº 115.339).

 Eis a posição jurisprudencial:

 "A improcedência da ação, se não associada a deslealdade processual 

da parte, não rende ensejo a declaração de litigância de má-fé" (Apelação 

Cível nº 197065493 - TARS, rel. Juiz Marcelo Bandeira Pereira, 

Jurisprudência Informatizada Saraiva, CdRom nº 15).

 "Não se pode reputar de má-fé, mesmo porque a presunção é em sentido 

contrário, quanto àquele que procura resolver em juízo uma controvérsia, 

ou quem exerce o direito subjetivo de defesa. Presume-se que os 

litigantes estejam sempre de boa-fé, não obstante erros palmares, 

segundo o entendimento de quem julga. Incide a regra quando ocorre na 

dedução de pretensão manifesta e dolosa intenção de prejudicar, ou 

causar dano e por igual na defesa.

 A falsa ou errônea interpretação do fato ou do direito é da contingência 

humana. Se assim não fosse, num mundo de perfeição, desnecessária a 

função estatal de aplicar a lei aos casos concretos" (Apelação Cível nº 

2138444 - 1º TACSP, rel. Juiz Bandeira de Mello, Jurisprudência 

Informatizada Saraiva, CdRom nº 15).

 "Só há litigância de má-fé quando comprovado dolo processual, 

resistência completamente injustificada, intenção malévola. Alegações e 

resistência, mesmo desarrazoadas, mas dentro do princípio do 

contraditório, não constituem litigância de má-fé " (Agravo de Instrumento 

nº 10297 - TASC, rel. Des. Amaral e Silva, Jurisprudência Informatizada 

Saraiva, CdRom nº 15).

 No caso posto à liça, não se vislumbra dolo processual, posto que os 

atos praticados pelo embargante enquadram-se no regular exercício do 

direito de defesa dos interesses, que considera legítimos, não estando 
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evidenciado qualquer propósito de prejudicar, uma vez que para que se 

concretize o procedimento de má-fé, o ato perpetrado deve atingir a 

dignidade da Justiça, não se verificando quando as partes apenas se 

utilizam de argumentos que acreditam serem jurídicos para o resguardo de 

suas pretensões.

 Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a 

improcedência da ação.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta por 

FERNANDO GOELLNER, com qualificação nos autos em desfavor de 

GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, com qualificação nos autos, condenando o 

embargante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à 

ação, devendo ser atualizado.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 19 de janeiro de 2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 833762 Nr: 6727-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPACARNE COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRICAP COMERCIO DE MIUDOS E CARNES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELE MOURA DA SILVA - 

OAB:83.808/RS, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:78691-A/RS, ROBERTO VILA VERDE FAHRION - OAB:OAB/RS 

28380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:OAB/MS 11.429

 Certifico que deixei de expedir mandado de intimação para a testemunha 

Mário Aparecido Rodrigues, a qual comparecerá à audiência, 

independente de intimação, nos termos da petição de fls. 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 269154 Nr: 2628-73.2000.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA GOSI FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2628-73.2000

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Reinaldo Celso Bignardi.

Executada: Venilda Gosi Franca.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.678/verso), hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido, devendo ser intimada pessoalmente a 

executada, para que no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e onde 

se encontram os bens sujeitos à penhora, inclusive, o veículo descrito à 

(fl.674) 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, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 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.: 415452 Nr: 11124-13.2008.811.0003

 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: JOAO BESERRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720176 Nr: 1223-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL, GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS/17283, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Espólio, para 

manifestar sobre o petitório de fls. 160 e verso, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732857 Nr: 12961-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO VICENTE DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar a Procurador da Exequente para 

manifestar sobre Exceção de Pré-Executividade de fls. 65/67, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740435 Nr: 2269-35.2014.811.0003

 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): AUTO PEÇAS E OFICINA SÃO LOURENÇO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 76, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 771040 Nr: 2694-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ PIERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 407 de 689



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2694-28.2015

Ação: Exceção de Suspeição do Perito

Excipiente: Osmar de Jesus Silva.

Excepto: Marcus José Pieroni.

 Vistos, etc...

OSMAR DE JESUS SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na presente ação que move em desfavor de MARCUS JOSÉ 

PIERONI, devidamente qualificado, requereu a desistência da ação à 

(fl.17), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por OSMAR DE JESUS SILVA, em desfavor de MARCUS 

JOSÉ PIERONI, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 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.: 778584 Nr: 5608-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA BORDIGNON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULO DO CANTO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 76, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 865206 Nr: 5021-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TADEU NUNES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 Do Advogado da parte requerida para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Village do Serrado na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 877739 Nr: 9479-35.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LAZARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111, 

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - OAB:15409/O, PAULO SILLAS 

LACERDA - OAB:, TULIO MORTOZA LACERDA - OAB:OAB/MT 15.039

 Dos Advogados dos Réus da decisão de fls. 33 a seguir transcrita: " 

Vistos, etc. Revogo a decisão de (fl.31 Para inquirição da testemunha, hei 

por bem em designar o dia 28 de fevereiro de 2018, às 14:30 horas. 

Comunique-se o douto Juízo deprecanteIntime-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

01/dezembr. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz Direito da 1ª Vara Cível".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005278-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHONES ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005278-80.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Dhones 

Alves de Oliveira. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc... DHONES ALVES DE OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, 

apresentou contestação e documentos, arguindo preliminares e, instada a 

se manifestar, a parte autora refutou as alegações da ré, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, alega a ré em sede de 

preliminar, a ausência de comprovação de entrega de documentação 

exigida administrativamente para receber o seguro, entendo que a questão 

é irrelevante ao deslinde da causa, devendo ser repelida. Ademais, pugna 

para que a ação seja extinta por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da cobertura ser realizado em sede administrativa, porém, a 

preliminar não pode prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da 

Constituição da República de 1988, que adotou o princípio da 

inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, 

inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é 

mais condição para ajuizamento de ação. O pleno acesso ao Judiciário é 

um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, assim, 

não cabível impor a alguém a obrigação de propor processo administrativo, 

pois a lei não exige tal desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: 

"Estabelece o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal o princípio do 

amplo acesso ao Judiciário. Dele decorre a inconstitucionalidade da 

exigência de exaurimento da via administratriva antes do ingresso na via 

judicial" (Remessa Oficial nº 900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen 

Gracie Northfleet, j.05.04.95 - Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

(DPVAT) – REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA 

DECISÃO AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À 

FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA 

LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É 

manifestamente infundado agravo regimental cujas razões constituem 

repetição literal das razões do recurso à qual foi negado seguimento, 

porque a medida constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. 

“A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de 

demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 

24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015). 3. “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 

13/06/2012, DJe 19/06/2012). 4. Tratando-se de Agravo Regimental 

manifestamente infundado, deve o agravante ser condenado ao 

pagamento de multa de um a dez por cento do valor corrigido da causa, 

nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 119378/2015, DES. JOÃO 
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FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, 

Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo nosso). O interesse de agir 

consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o 

atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, o interesse 

processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que 

têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a 

tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio 

apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de 

que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável 

como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano 

ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma 

lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A 

exigência, portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende 

a ré, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Alega ainda, 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 e que incumbe à parte comprovar o 

ônus constitutivo de seu direito, conforme previsão do artigo 373, inciso I 

do Código de Processo Civil. Analisando a questão trazida à liça, não 

verifico nenhum motivo plausível para seu acolhimento, tendo em vista que 

o laudo do IML é documento dispensável, eis que é possível a 

comprovação da lesão na instrução probatória. Sobre o tema a 

jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - 

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA 

CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento 

médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que 

é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a 

instrução processual.” (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: 

Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015) De outro ponto, a 

requerida aduz que há carência de ação, pois, o Boletim de Ocorrência é 

inválido por estar incompleto e não permite que se comprove a existência 

do acidente de trânsito informado, impedindo a averiguação dos fatos, não 

havendo meios para que se possa concluir que as lesões alegadas são 

decorrentes do acidente em tela. Com relação à preliminar arguida, tenho 

que não merece prosperar, uma vez que existindo outras provas do 

acidente o boletim de ocorrência é dispensável. Neste sentido, eis a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÕES 

CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML - DOCUMENTOS 

DISPENSÁVEIS QUANDO HÁ PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO 

GRAU DAS LESÕES POR OUTRO MEIO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - 

SÚMULA 474 DO STJ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - 

UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM ATÉ 

40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM VIGOR À ÉPOCA DO FATO -REFORMATIO IN 

PEJUS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DA SENTENÇA MANTIDO - 

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI N. 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - 

ART. 20, §3º, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS - 

PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS RECURSOS. Existindo outras 

provas do acidente de trânsito, é dispensável a apresentação do boletim 

de ocorrência. A falta de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não 

autoriza a extinção do processo por não se tratar de documento 

imprescindível à propositura da ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT, em vista da possibilidade de comprovação do grau e da 

extensão das lesões por outros meios. A reparação deve ser estipulada 

com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP. Se o acidente aconteceu na 

vigência da Lei n. 6.194/74, o ressarcimento deve ser fixado em até 40 

salários mínimos. No entanto, o princípio da não reformatio in pejus impede 

que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada 

a ponto de prejudicar a parte. Os honorários advocatícios são definidos 

mediante apreciação equitativa do juiz, que deve se valer dos parâmetros 

dispostos no §3º do artigo 20 do CPC. A manutenção do montante é 

pertinente quando se mostra adequado às circunstâncias dos autos (lugar 

da prestação do serviço, trabalho desenvolvido pelo advogado, tempo 

exigido para tal, natureza e valor da causa).” (Ap 126224/2012, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014, TJMT) (Grifo nosso) Nessa 

linha de raciocínio, entendo, que presentes os requisitos necessários à 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório. Ante todo o 

exposto, rejeito-as. Defiro a prova pericial requerida pela ré (id.10423644 - 

pág.9), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico 

ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado. 

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, 

desde já, os honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da 

ré, a qual deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo 

a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, 

intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, 

e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos 

honorários periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida 

a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005419-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO JESUS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005419-02.2017 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autor: Márcio Fernando Jesus Lopes. Ré: Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... MÁRCIO FERNANDO JESUS LOPES, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, apresentou contestação e documentos, arguindo 

preliminar e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Aduz a ré que fora realizada a 

liquidação do sinistro em questão, com o pagamento administrativo da 

indenização, referente à invalidez permanente constatada à época e em 

plena conformidade com a Legislação que regulamenta o Instituto DPVAT, 

tendo a autora outorgado plena, rasa e integral quitação no que concerne 

à cobertura do seguro, requerendo seja o feito julgado extinto sem 

resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Com relação à 

preliminar arguida, tenho que não merece prosperar a tese de 

intangibilidade do ato jurídico perfeito, fundada na validade da plena 

quitação dada quando do recebimento administrativo. Está pacificado o 

entendimento de que o documento passado pelo beneficiário quando do 

recebimento da indenização em valor inferior ao legalmente previsto, ainda 

que se refira a quitação plena e geral, não traduz renúncia a eventual 

diferença remanescente e somente prova o pagamento da quantia 

desembolsada pela seguradora. Consequentemente, não afasta o direito 

do beneficiário prejudicado buscar pelas vias legais a complementação 

devida, nos termos da legislação vigente à época do sinistro. Confira-se a 

respeito a reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"CIVIL - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - (...) RECIBO - QUITAÇÃO - 

SALDO REMANESCENTE(...)2) O recibo dado pelo beneficiário do seguro 

em relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em 

Juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade 

com a lei que rege a espécie - 3) Recurso especial conhecido e provido". 

(REsp n° 296.675/SP - Quarta Turma - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior - 
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Julg. 20.08.2002). No mesmo diapasão, colaciono o julgado do Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PAGAMENTO PARCIAL EXTRAJUDICIAL DA INDENIZAÇÃO – 

POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL DO VALOR 

INDENIZATÓRIO TOTAL DEVIDO - DEDUÇÃO DO VALOR PAGO 

EXTRAJUDICIALMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO 

SOFRIDA – TABELA SUSEP PARA CÁLCULO DA INVALIDEZ –– 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O pagamento parcial do beneficio pela 

seguradora, ao segurado ou seu beneficiário, em sede administrativa, não 

o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença, por ventura existente, de 

conformidade com o valor máximo indenizável” (TJMT – 6ª Câm. Cível – 

RAC 18097/2011 – Rel. Des. José Ferreira Leite – j. 10/08/2011). 2. “Em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, 

observar a respectiva proporcionalidade” (STJ – 4ª Turma – REsp nº 

1119614/RS – Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior – j. 04/08/2009). 3. “No 

seguro obrigatório incide correção monetária desde o evento danoso e 

juros de mora a partir da citação” (STJ – 4ª Turma – REsp 875.876/PR – 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/05/2011, DJe 27/06/2011). 4. 

Honorários advocatícios à base de 15% considerados razoáveis, sendo 

mantidos.” (Ap nº 38593/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no 

DJE 15/11/2013, TJMT) Nessa linha de raciocínio, entendo, pois que se o 

pagamento do seguro DPVAT foi efetivado em valor inferior ao 

estabelecido na lei, não há porque se falar de quitação geral e irrevogável, 

mormente em relação à diferença posteriormente reclamada. Por tais 

argumentos, rejeito-a. Defiro a prova pericial requerida pela ré 

(id.10045237 - pág.14), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de 

Lima, médico ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser 

intimado. Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente 

técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em R$1.000,00 (um mil 

reais), a cargo da ré, a qual deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) 

cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início 

dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de 

(20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o 

levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o competente alvará 

judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (15) quinze dias, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002398-52.2016 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Antônio Xavier da Silva Ré: Rosária Gomes Silva Vistos, etc... ANTÔNIO 

XAVIER DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Indenização 

por Danos Material e Moral' em desfavor de ROSÁRIA GOMES SILVA, 

aduzindo: “Que, é proprietário do Sítio Santa Luzia, próximo ao Distrito de 

São Lourenço; que, no dia 07 de agosto de 2016, ao chegar para o cultivo 

e colheita em sua plantação de hortaliças, foi surpreendido com a 

presença de aproximadamente 70 cabeças de gado de propriedade da ré; 

que, constatou que o gado derrubou a cerca divisória e invadiu sua 

propriedade, destruindo assim parte da plantação de hortaliças e 

instalações físicas de sua propriedade; que, a ré foi omissa em cuidar de 

seu gado, o que acabou por gerar dano ao autor; que, restou evidenciada 

a culpa in vigilando, pois deveria ter cuidado com os animais; que, teve 

danos materiais, pois teve uma parcela considerável de sua plantação e 

as instalações físicas destruídas pelo gado; que, os danos materiais 

sofridos pelo autor somam a importância de R$ 14.150,00 (quatorze mil, 

cento e cinquenta reais); que, fora desrespeitado pela ré, bem como pela 

sua plantação destruída, assim, requer a condenação da ré em danos 

morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim, pugna pela 

procedência da ação, com a condenação da ré nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 19.150,00 

(dezenove mil, cento e cinquenta reais), postulando a ação sob o manto 

da assistência judiciária”. Devidamente citada, contestou o pedido, onde 

procurou rebater os argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo: 

“Que, no dia em que o gado entrou na propriedade do autor era um período 

de seca, e o requerente no intuito de obter vantagem financeira deixou 

propositadamente ‘o colchete’ aberto e assim simulou que o gado entrou 

em sua propriedade causando-lhe prejuízos; que, na propriedade da ré 

tem um peão que cuida da propriedade – Reginaldo dos Santos – que de 

imediato foi retirar as poucas cabeças que tinham entrado no vizinho; que, 

não obrou com culpa, por isso, não há que se falar em dano moral, assim, 

requer a improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência, postulando, outrossim, os benefícios da assistência 

judiciária. Junta documentos”. Houve impugnação. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo a parte autora requerido o julgamento 

antecipado da lide ID-5595044; e, a ré, via seu bastante procurador, 

requereu a produção de prova oral ID-5809846. Saneado o processo, foi 

deferido o pedido de assistência judiciária firmado pela ré e designada 

audiência de instrução ID-6846376, a qual se realizou, ocasião em que 

foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo autor, e, a ré, desistiu da 

oitiva ID-11474609, encerrada a instrução, as partes ofertaram as 

alegações orais, tendo reprisado as teses anteriormente esposadas, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Antônio Xavier da Silva aforou a presente ação de indenização em 

desfavor de Rosaria Gomes Silva, porque, segundo a inicial, no dia 07 de 

agosto de 2016, em sua propriedade localizada no Sítio Santa Luzia, 

próximo ao Distrito de São Lourenço, onde cultiva hortaliças, fora 

surpreendido com a presença de aproximadamente 70 cabeças de gado, 

de propriedade da ré, dentro de sua propriedade, as quais destruíram: 

uma caixa d’água e mangueiras; 2000 (dois mil) pés de alface; 250 

(duzentos e cinquenta) pés de couve; 150 (cento e cinquenta) pés de 

cebolinha; 100 (cem) pés de almeirão; maços de coentro; e, 250Kg 

(duzentos e cinquenta) de cama de frango, causando-lhe prejuízos de 

ordem material e moral. Analisando os argumentos de fato e de direito 

deduzidas pela parte autora e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a 

versão trazida na peça de bloqueio, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à ré. Impõe-se a comprovação dos pressupostos 

ensejadores do dever indenizatório que, in casu, como se demonstrará, 

resumem-se no dano e no nexo causal, vez que o artigo 936 do Código 

Civil estabelece a presunção juris tantum de responsabilidade do dono do 

animal que causou os prejuízos. Apercebe-se do contexto probatório que 

a ré não adotou medidas preventivas (cuidado preciso) para evitar que 

seu gado invadisse a propriedade do autor, danificando as hortaliças por 

ele cultivadas em seu sítio. As testemunhas arroladas pelo autor dão 

respaldo à narrativa exposta na peça madrugadora. A propósito, Jairo 

Vicente, ao ser ouvida em juízo informa que estivera no local e achou que 

tinha passado em vendaval, pois tudo estava arrasado; e, por sua vez, a 

testemunha João Carlos da Silva, viu o gado no sítio do autor. Desta forma, 

restou demonstrado o dano causado, motivado por culpa da ré, que 

negligenciou no tocante ao dever de vigilância, vez que a responsabilidade 

pelo fato causado por animais remonta ao Direito Romano, e encontra 

respaldo no art. 936 do Código Civil brasileiro, sendo que "o dono ou 

detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar a 

culpa da vítima ou força maior". Deve, portanto, prevalecer a presunção 

de responsabilidade da ré pelos danos causados pelo gado de sua 

propriedade, visto não ter comprovado qualquer das excludentes legais. 
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Em anotação ao artigo 1.527 do Código Civil de 1.916, preleciona Maria 

Helena Diniz (Código Civil Anotado, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 

978), verbis: "Responsabilidade da guarda do animal. O dono ou detentor 

do animal, doméstico ou não, responderá pelo prejuízo por ele causado a 

coisas, plantações ou a pessoas por culpa in vigilando." Portanto, 

mencionado dispositivo contempla a presunção juris tantum de 

responsabilidade do dono do animal causador do dano, sendo suficiente à 

imposição do dever indenizatório que o prejudicado comprove o dano e o 

liame causal existente entre este e o ato do animal. No caso, a ré não se 

exonera de tal responsabilidade, pois não provou qualquer causa 

excludente ou que guardava o gado com cuidado preciso. Sobre a 

questão, assim decidiu o Egrégio Tribunal der Alçada Paulista: “Cuidado 

preciso não é o procedimento normal de qualquer pessoa diligente, mas o 

que deveria ser observado no caso concreto, sendo que o caso fortuito 

só pode resultar de causa estranha à vontade do devedor, assim não se 

caracterizando o rompimento de cerca, pois todo homem prudente pode 

preveni-lo e obstá-lo, com adoção de cuidados precisos" (1º TACivSP, 9ª 

Câm., j. 14.3.1995; RT 719/160). Rui Stoco (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4. ed., São Paulo: RT, 1999, p. 498) 

colaciona abalizada jurisprudência que elucida, técnica e objetivamente, a 

matéria posta, verbis: "Responsabilidade civil. Lavoura. Danos. Invasão 

por gado. Indenização. Ação procedente. Inteligência do art. 1.527 do CC. 

Numa ação de indenização o ofendido tem que provar apenas que sofreu 

o dano, que este dano foi devido a um animal e que este pertence ao réu. 

Para obter sua procedência não carece ao autor de mostrar que o dono 

do animal se houve com culpa in custodiendo, contenta-se a lei com o 

dano objetivo. Nestas condições e porque os animais que causaram dano 

ao autor pertenciam ao réu, cabe a este a culpa, que, na hipótese, se 

presume" (TJPR, 3ª Câm., j. 8.11.1977; RT 523/239). Em casos 

semelhantes, a jurisprudência tem deixado assente a responsabilidade do 

dono dos animais, assim: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LAVOURA. FATO DE 

ANIMAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PREJUÍZO REPARÁVEL. Da 

preliminar de não conhecimento do recurso 1. O recorrente abordou no 

recurso questões de direito, demonstrando especificamente a sua 

inconformidade com a decisão, apontando os dispositivos legais que 

entendia aplicáveis ao caso em concreto, de sorte que há motivação 

recursal, nos termos do artigo 514, II, do Código de Processo Civil. Mérito 

do recurso em exame 2. A parte autora logrou comprovar os fatos 

articulados na inicial, no sentido de que os animais sob a guarda do 

demandado invadiram sua propriedade e ocasionaram danos à plantação 

existente. 3. A responsabilidade do dono do animal é objetiva, a teor do 

que dispõe o art. 936 do Código Civil. O detentor apenas desonera-se do 

dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, 

prove a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito, ou força 

maior. 4. Dessa forma, comprovado agir ilícito por parte do réu e o liame 

causal entre esta conduta e os alegados prejuízos, aplica-se ao caso dos 

autos a hipótese de incidência do art. 186 do Código Civil, existindo o 

dever de indenizar por parte daquele. 5. A ocorrência de um dano material 

importa em duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os 

danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da 

diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que... 

esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito, os quais devem ser 

escorreitamente comprovados. Assim, comprovado aqueles há o dever de 

reparar os prejuízos ocasionados no caso dos autos. Afastada a 

preliminar e negado provimento ao recurso.” (Apelação Cível Nº 

70061797056, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/03/2015). “CIVIL. AÇAO DE 

INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS. DANO CAUSADO POR ANIMAL. 

APLICAÇAO DO ART. 936 DO CC. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA 

DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ANIMAL PERTENCENTE AO 

PREPOSTO. REPARAÇAO DO DANO PELO EMPREGADOR. APLICAÇAO 

DO ART. 932, III, CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS DO ART. 17 DO 

CPC. NAO DEMONSTRADA. 1. Não resta dúvida que a prática de um ato 

ilícito gera automaticamente a obrigação de reparar o dano. Quando o 

dano é praticado por um animal, o seu dono ou detentor será o 

responsável pelo ressarcimento do dano. 2. O dono ou detentor do animal, 

em regra, deve ressarcir o dano causado a terceiro, pois responde de 

forma objetiva, a menos que prove alguma das excludentes da 

responsabilidade, conforme art. 936 do Código Civil. 3. Por conseguinte, a 

prova indiciária soma-se à prova fotográfica e à prova testemunhal e a 

conclusão resultante outra não é senão que os cachorros do vaqueiro do 

réu/apelante foram os responsáveis pelo ataque aos ovinos do 

requerente/apelado. Assim, o dever de reparar ao dano cabe ao apelante, 

pois este é responsável pelos atos praticados por seus prepostos, 

segundo art. 932, III, do Código Civil.4. Para que seja configurada a 

litigância de má-fé e consequentemente sua responsabilização, faz-se 

necessária a prática de uma das condutas previstas no art. 17 do Código 

de Processo Civil, o que não restou comprovada nos autos.5. Recurso 

conhecido e não provido.” (TJ-PI - AC: 201000010069870 PI, Relator: Dr. 

Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 12/01/2011, 1a. 

Câmara Especializada Cível) Na espécie sub examine, o autor provou não 

só o dano sofrido pela invasão de sua propriedade pelo gado da ré e o 

nexo de causalidade entre esta e aquele, mas foi além, demonstrando, 

inequivocamente, a culpa deste que negligenciou quanto ao "cuidado 

preciso" (culpa in vigilando). É cediço que incumbe ao autor a 

comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege 

pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de 

extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando 

às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor 

demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao 

réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências 

pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A 

regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve 

prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja 

a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai 

situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus 

da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, 

vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - 

DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - 

MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, 

deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros 

aborrecimentos e desgastes normais advindos de qualquer relação 

comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com 

os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - 

Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª 

Câmara Cível - 19/12/07) Desta forma, tendo o autor comprovado de forma 

escorreita o dano ocorrido em sua propriedade, deve a ação ser julgada 

procedente. Por isto, ao contrário do que diz a ré, o dano moral 

configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido. Quanto à dosagem 

da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. Assim, irrefragavelmente provado que houve o dano, 

causando dissabores de toda ordem à pessoa do autor, resta fixar o 

quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), indenização esta que atende os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. No que se refere a condenação da ré 

em danos materiais, muito embora haja farta prova de que os mesmos 

ocorreram, seja ela através da prova material e oral, entendo não ser 

possível atender a súplica do autor, como proposta, devendo o quantum 

ser apurado através de liquidação de sentença, na forma do inciso I, do 

artigo 509 do Código de Processo Civil. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por ANTÔNIO 

XAVIER DA SILVA, com qualificação nos autos em desfavor de ROSARIA 

GOMES SILVA, com qualificação nos autos, condenando a ré no 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

danos morais, devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária 

INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação, devendo ser observado o disposto 

no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil; e, quanto a liquidação de 

sentença, deverá ser observado o disposto no inciso I, do artigo 509 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 26/janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-
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2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009513-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009513-90.2017.8.11.0003 AUTOR: MARCIO ANTONIO RODRIGUES RÉU: 

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos etc. Da análise 

da petição de ID 11399617, verifico que a parte autora apresentou pedido 

de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência. Contudo, o demandante não acrescentou fundamentos e/ou 

documentos hábeis a modificar o entendimento desta magistrada. No caso 

em tela, conforme devidamente fundamentado na decisão de ID 11219874, 

não restou evidenciada a onerosidade excessiva alegada, de modo a 

justificar a exclusão da inscrição do nome da parte devedora em órgãos 

protetivos do crédito em caso de inadimplemento do contratado, bem como 

a suspensão da exigibilidade das parcelas. Ao menos nessa fase de 

cognição sumária, não há elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado. Consigne-se que não existe, em regra, 

no sistema jurídico brasileiro, a figura do pedido de reconsideração dos 

despachos/decisões/sentenças, que devem ser atacadas sempre pelos 

instrumentos jurídicos hábeis previstos em lei. Desse modo, INDEFIRO o 

petitório retro, ante a inadequação da via eleita. Assim, mantenho a 

decisão de ID 11219874 por seus próprios fundamentos. Cumpra-se 

integralmente a decisão de ID 11219874, conferindo-se prosseguimento ao 

feito. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 26 de janeiro de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001938-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (RÉU)

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT0006485A 

(ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001938-65.2016.8.11.0003 AUTOR: DEUSDEDITH DE JESUS 

GONCALVES RÉU: VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA, 

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. Vistos etc. Indefiro o petitório de ID 11450570, pelos 

mesmos fundamentos constantes na decisão de ID 4608570, uma vez 

que, considerando que não há interesse da parte autora em ter em seu 

poder o veículo sub judice, a via eleita se torna inadequada para discutir 

tal questão, razão pela qual se mostra descabida a reiteração de pedido 

nesse sentido. Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de 

prova neste feito, em 15 (quinze) 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. Rondonópolis/MT, 26 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450699 Nr: 5879-16.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BAPTISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis” (fls. 77/82), 

estando os autos indevidamente paralisados há mais de um ano.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Não obstante ter sido intimada pessoalmente, a autora não promoveu o 

regular andamento do feito, permanecendo o processo parado durante 

mais de 1 (um) ano, deve ser julgado extinto, nos termos do art. 485, II, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

 (...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§4º do CPC.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778898 Nr: 5736-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-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 requerida para que, 

no prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 395299 Nr: 8867-49.2007.811.0003

 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: REPSOL YPF DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBERIA LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

 AUTOS N.º 8867-49.2007.811.0003
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 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: REPSOL YPF DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: IBERIA LUBRIFICANTES LTDA

CITANDO(A, S): Requerido(a): IBERIA LUBRIFICANTES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, na pessoa de seu REPRESENTANTE LEGAL, 

inscrita no CNPJ: 03.333.885/0001-39, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Fernando Correa da Costa, N° 1787, Bairro: Vila Marinopolis, Cidade: 

Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/08/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 165.934,83

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Ação Ordinária em que a parte autora 

alega ser uma empresa internacional integrada de petróleo e gás, com 

atividades em mais de 30 países; QUE, comercializa mercadorias 

referentes à exploração, produção e GNL entre outros; QUE, realizou, 

junto à requerida, contrato de compra e venda mercantil, com a entrega de 

mercadorias constantes das notas fiscais ns. 014660, 014662, 0146661, 

017977, 018143, 017815, 017975, e 017976; QUE, a requerida, no 

vencimento das faturas, deixou de efetuar os devidos pagamentos; QUE, 

por diversas tentativas buscou a quitação do débito por parte da 

requerida, mas em vão. Após discorrer sobre a matéria de fato e de direito 

aplicável ao caso aludido, requer a procedência dos pedidos iniciais, com 

a declaração do direito da autora em receber os créditos oriundos das 

notas fiscais acima aludidas, totalizando, à época da inicial, o valor de R$ 

165.934,83 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro 

reais e oitenta e três centavos). Dá à causa o valor de R$ 165.934,83 

(cento e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta 

e três centavos).”

DESPACHO: Vistos etc Cite-se. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." "Vistos e 

examinados. Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida 

para a citação pessoal, e tendo em conta que, para a realização da 

citação por edital basta a afirmação do autor, DEFIRO o pedido formulado. 

Nesse sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA - INDICAÇÃO DO ART. 485, V, DO 

CPC - FALÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL - FALTA DE DILIGÊNCIA PARA 

LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - DESNECESSIADE NO CASO 

CONCRETO - PROVA DA FRUSTRAÇÃO DA DILIGÊNCIA NOUTROS 

PROCESSOS, INCLUSIVE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA 

DE PROVA CONTRÁRIA - ÔNUS DO AUTOR NÃO DESINCUMBIDO - 

PREENCHIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 232, I, DO CPC - MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA DE FALÊNCIA - DEMANDA RECEBIDA E JULGADA 

IMPROCEDENTE. 1. O art. 232 do CPC dispõe que, para a realização da 

citação por edital, basta a afirmação do autor ou a certidão do oficial 

quanto à presença das circunstâncias previstas nos incisos I e II do art. 

231 do citado Código Processual. (AR, 29922/2010, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 02/12/2010, Data da publicação no 

DJE 18/03/2011.). Providencie-se, pois, a citação por edital da parte 

requerida. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 25 de janeiro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441468 Nr: 10138-88.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo legal, colacionar 

aos autos a Matrícula atualizada do imóvel registrado sob o n. 159, para 

fins de cumprimento integral da r. Decisão de fl. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707780 Nr: 2595-63.2012.811.0003

 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): FRANCISCO BEDUSCHI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Custas e honorários na forma pactuada.

Transitada em julgado de imediato, em face do cumprimento da avença.

 Arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711491 Nr: 6502-46.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA BATISTA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis” (fls. 50/53), 

estando os autos indevidamente paralisados há mais de um ano.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Não obstante ter sido intimada pessoalmente, a autora não promoveu o 

regular andamento do feito, permanecendo o processo parado durante 

mais de 1 (um) ano, deve ser julgado extinto, nos termos do art. 485, II, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

 (...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 346488 Nr: 1910-03.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIN DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT/5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZ REJANE SOUZA 

TAZONIERO - OAB:10514/MT

 Vistos etc.

Em face do teor da certidão retro, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

a conferir prosseguimento ao processo, requerendo o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, conforme artigo 

485, III, CPC/2015.

A seguir, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 380222 Nr: 8496-22.2006.811.0003

 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: H N LOCACAO E COMERCIO LTDA RONDLOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTEM CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DE MELO - 

OAB:8.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B

 Vistos etc.

Anote-se no registro e capa dos autos que a ação monitória inicialmente 

ajuizada foi convertida em execução ainda no ano de 2008 (sentença de 

fls. 170/178, a qual foi mantida em grau recursal).

No mais, DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de até 01 

(um) ano, conforme pleiteado às fls. 278.

Consigno que, decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional 

voltará a correr, conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação 

contrario sensu.

 Decorrido o prazo em questão, intime-se o autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 386399 Nr: 174-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DOS SANTOS FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO ALVES 

FERREIRA - OAB:8102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls.177, devendo ser cumprido o que consta em 

decisão de fls.164.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438584 Nr: 7251-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO MANOEL FIGUEIREDO SANTANA, 

MARIA LUCIA NOGUEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 Vistos etc.

Considerando a escusa da profissional anteriormente intimada (fls.243), 

nomeio como perito o Sr. CARLOS CÉSAR DE OLIVEIRA, com endereço 

comercial sito à Rua Jacui, n° 1963, Bairro Cidade Alta, Rondonópolis – 

CEP 78700-00, Fone: 961-4302.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 238.

Intimem-se.

Observe-se a prioridade que deve ser conferida a este feito, que está 

incluído na Meta 02/2018/CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445791 Nr: 973-80.2011.811.0003

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARI HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o primeiro item do petitório retro, tendo em vista que a restrição 

pretendida nos veículos elencados às fls. 124/126 já foi efetuada às fls. 

67/68. Consigno que a localização e indicação do paradeiro de aludidos 

bens incumbe à parte autora, e não ao Poder Judiciário, de forma que 

indefiro os demais pedidos.

 No mais, observo que estamos diante de ação ajuizada no ano de 2011 e, 

portanto, pertencente à Meta 02/2018/CNJ, a qual tramita há sete anos 

sem que até hoje tenha sido providenciada, pelo autor, a citação da parte 

requerida.

Assim sendo, determino a imediata intimação da parte autora para que, em 

05 (cinco) dias, requeira providência efetiva destinada ao andamento do 

processo, notadamente para a citação da parte ré, sob pena de extinção 

da demanda, conforme artigo 485, III, CPC/2015.

Às providências, e conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA (PROCESSO PERTENCENTE À META 

02/2018/CNJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 700724 Nr: 8696-53.2011.811.0003

 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): IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados nesta ação 

de depósito proposta e determino que a requerida, em 24 (vinte e quatro) 

horas, entregue ao requerente o bem descrito na exordial ou o seu 

equivalente em dinheiro (o principal, atualizado, em analogia ao art. 2º, § 

1º, do DL 911/69).Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §4º do CPC.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.CONSIGNO, 

outrossim, que, depois do trânsito em julgado, com a devida certificação, 

caso haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

exatos termos do artigo 524 do CPC/15, deverá esta Secretaria 

PROMOVER às anotações e alterações necessárias. Em seguida, 

INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do 
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débito, acrescido de eventuais custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes previstos 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 advocatícios de dez por 

cento (art. 523, §1º), expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação (art. 523, §3º do CPC). O devedor poderá ainda apresentar 

impugnação, observando-se o disposto no artigo 525 do CPC/15. 

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.: 703501 Nr: 11478-33.2011.811.0003

 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): MELISSA TRINDADE GUIZARDI, JOÃO 

BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da não localização dos devedores, conforme certidão do oficial 

de justiça, defiro o pedido de arresto do imóvel indicado pelo credor, 

conforme artigo 830 do CPC/2015, in verbis:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 

justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Proceda-se ao necessário, materializando o arresto por meio de termo, 

cuja averbação no registro do bem incumbe ao credor.

A seguir, requeira o exequente o que entender de direito no sentido da 

citação dos devedores, em 05 (cinco) dias, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719448 Nr: 486-42.2013.811.0003

 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: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE BULHÕES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227541/SP, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis” (fls. 51,58), 

estando os autos indevidamente paralisados há mais de um ano.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Não obstante ter sido intimada pessoalmente, a autora não promoveu o 

regular andamento do feito, permanecendo o processo parado durante 

mais de 1 (um) ano, deve ser julgado extinto, nos termos do art. 485, II, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

 (...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.

Custas pelo demandante. Sem honorários.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 351764 Nr: 6853-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEVRON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES & BARRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, pelo que determino a intimação do executado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a 

localização destes, sob pena de aplicação de multa por conduta 

atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c 

parágrafo único, do CPC/15.

Em sendo indicado bem, manifeste-se o credor.

Caso permeneça o devedor inerte, igualmente intime-se o exequente a fim 

de que indique bens penhoráveis da devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 355267 Nr: 10260-77.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMC DE OLIVEIRA ME CARAPO MEC, MARIA 

MADALENA CÂNDIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora deste cumprimento de sentença, 

devidamente intimada, não promoveu o andamento do feito, permanecendo 

o processo sem manifestação por mais de 30 (trinta) dias, é de rigor a 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil), in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a demanda, conforme inteligência do 

art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Custas pertinentes ao cumprimento de sentença por seu autor.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas necessárias – inclusive nas 

eventuais restrições havidas no processo, remetendo-se os autos, em 

seguida, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 430326 Nr: 12239-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALES VIEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO, 

JOAO DAMASCENO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA VANESSA DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:13053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis” (fls. 82,91), 

estando os autos indevidamente paralisados há mais de um ano.

É o que merece registro. Fundamento e decido.
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Não obstante ter sido intimada pessoalmente, o autor deste cumprimento 

de sentença não promoveu o regular andamento do feito, permanecendo o 

processo parado durante mais de 1 (um) ano, deve ser julgado extinto, 

nos termos do art. 485, II, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

 (...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.

Eventuais custas pertinentes a esta fase executiva, pelo exequente.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438643 Nr: 7310-22.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTH TRAINING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - 

OAB:23069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICINDO CARLOS M. 

MOROTI JÚNIOR - OAB:PR 55290

 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 das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441969 Nr: 10638-57.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ GERONIMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, INÁCIO 

LOPES, CONSMETAL CONSTRUCAO E METALURGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Manifestem-se os requeridos sobre o interesse na produção de prova 

neste feito, em 05 (cinco) dias. O autor já se manifestou pelo julgamento 

antecipado da lide (fls. 166, verso).

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano dos 

embargos manejados.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 444965 Nr: 147-54.2011.811.0003

 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: ENI MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM PERON PEREIRA 

CURIATI - OAB:104.430SP, REYNALDO B. DA F. ACCIOLY JR - 

OAB:7581/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT3150A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 446437 Nr: 1619-90.2011.811.0003

 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: MELHEM NAIM CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ZAHER 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608, 

MOHAMED KHALIL ZAHER - OAB:4778, OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 Vistos etc.

Consoante permissivo contido no artigo 494, I, do Código de Processo Civil 

de 2015, segundo o qual, depois de publicada a sentença, o juiz poderá 

alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo, CORRIJO equívoco material constante da 

decisão retro para o fim de constar na parte dispositiva o que segue:

“(...) Assim, CONHEÇO os embargos de declaração ofertados e, 

ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na sentença de fls. 463/469, 

de forma que, considerando a sucumbência recíproca in casu, e 

predominante quanto ao réu, CONDENO ambas as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem ainda ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) a ser pago 

pela ré GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e 20% (vinte por cento) a 

ser pago pelo AUTOR, tanto com relação às custas quanto em referência 

aos honorários devidos, tudo com fundamento no art. 86, caput, do 

CPC/2015. Assim, deverá o quantum de 15% (quinze por cento) de 

honorários ser dividido na proporção acima, 80% (oitenta por cento) em 

benefício do advogado do autor e 20% (vinte por cento) em benefício do 

advogado do réu. Do mesmo modo e na mesma proporção, deverá se 

proceder com o pagamento das custas processuais.

(...)”

No mais, permanecem intocados os termos da sentença proferida.

Cumpra-se consoante ali determinado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704887 Nr: 12865-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de penhora do bem indicado às fls. 98 pela parte 

credora.

Proceda-se ao necessário, materializando a penhora por meio de termo, 

atentando ao disposto no artigo 838 do CPC/2015 e avaliando-se o bem 

objeto de constrição, de tudo intimando-se ambas as partes.

Não havendo manifestação das partes quanto aos atos de penhora e 

avaliação, impulsione-se o feito no sentido da satisfação do débito, nos 

termos da lei processual civil vigente.

No mais, desentranhe-se o pedido e documentos de fls.85/96, porque não 

pertencem a este feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708021 Nr: 2851-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO 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): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 709674 Nr: 4606-65.2012.811.0003

 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: JOSE SOBRINHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte requerida sobre o interesse na produção de prova 

neste feito, em 05 (cinco) dias. A parte autora já manifestou desinteresse 

em sua realização (fls. 193, verso).

Em caso positivo, deverá a demandada especificar as provas que 

desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento 

de plano da ação em exame.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733150 Nr: 13207-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAF, ANTONIA ALVES FEITOSA DA SILVA, GISLANE 

ALVES FEITOSA, MARLISON ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO TRANSPORTE/ OSMAR 

CONSTATINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronize Antonio Barbosa - 

OAB:13.764-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 a correspondência devolvida de folhas nº 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736881 Nr: 16128-55.2013.811.0003

 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: ROOTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA- ME, MARLI 

APARECIDA LEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIP LINHAS AEREAS LTDA, VICTOR 

CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/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 r. decisão de folhas n° 179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738175 Nr: 816-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO JOSE DOS SANTOS, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 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 impugnar 

a Contestação de folhas nº 107/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768632 Nr: 1547-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA ULLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora 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.: 793542 Nr: 11674-61.2015.811.0003

 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: DIEGO VIEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B OLIVEIRA SODRÉ - 

OAB:13.333

 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° 68/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796417 Nr: 12931-24.2015.811.0003

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MARTINS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 11904-36.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA - 

OAB:23457/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULINO DA SILVA NETO - 

OAB:7927, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

7129 - B

 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 da parte requerida para que, no prazo legal, manifeste-se 

dando regular prosseguimento ao feito, trazendo aos autos, cópia 

atualizada de matrícula, necessária a expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 93253 Nr: 4722-28.1999.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ADOLPHO THADEU VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-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 requerida 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 Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382360 Nr: 10553-13.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22.656/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se sobre informações de folhas n° 147/272.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 700761 Nr: 8733-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEON LEMES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRABEL PINHEIRO DO NASCIMENTO, 

OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO SANTOS 

GOMES, EDIVAL MIRANDA DE OLIVEIRA SOBRINHO, ELAINE CRISTINA 

GOMES DA SILVA OLIVEIRA, IVONY PEREIRA PADILHA, PEDRO 

SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora deste cumprimento de sentença, 

devidamente intimada, não promoveu o andamento do feito, permanecendo 

o processo sem manifestação por mais de 30 (trinta) dias, é de rigor a 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil), in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, conforme 

inteligência do art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Condeno o exequente deste cumprimento ao pagamento de eventuais 

custas pertinentes a essa etapa procedimental.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas necessárias – inclusive nas 

eventuais restrições havidas no processo, remetendo-se os autos, em 

seguida, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717651 Nr: 13093-24.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BAPTISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:15.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 Vistos etc.

Defiro que as intimações se procedam como pedido às fls. 123.

No mais, diante da notícia do cumprimento do acordo já homologado nos 

autos, arquive-se este caderno processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729131 Nr: 9855-60.2013.811.0003

 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: VANDA SIQUEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469/PR

 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.: 775974 Nr: 4609-15.2015.811.0003

 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: MARISA ANA SEGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARLEY MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - 

OAB:16869/O

 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 da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

face ao documento de fls. 126/133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792598 Nr: 11358-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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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

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestar-se sobre r.Decisão de folhas n° 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814664 Nr: 1077-96.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÔ PEDRO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 

EPP, LICIANE STACHELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

- OAB:OAB/MT15698

 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 acerca da devolução Carta Precatória expedida para 

Comarca de Primavera do Leste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818951 Nr: 2538-06.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOZA DO NASCIMENTO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-90.2018.8.11.0003
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DANILA OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1000438-90.2018.8.11.0003 AUTOR: DANILA OLIVEIRA DO CARMO RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por DANILA 

OLIVEIRA DO CARMO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que é titular da UC n. 6/2277749-4 e 

que foi notificada da existência de um débito pretérito em sua conta de 

energia elétrica, no valor de R$ 739,31 (setecentos e trinta e nove reais e 

trinta e um centavos), referente aos meses de outubro/2016 a maio/2017. 

Aduz que o suposto valor equivale a débitos eventuais, os quais alega 

que, se fossem devidos, deveriam ter sido cobrados separadamente pelas 

vias ordinárias, de modo que afirma que a ré está coagindo a cliente ao 

pagamento de valor indevido. Por conta de tais fatos, pleiteia a concessão 

de tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a requerida se 

abstenha de proceder à interrupção do fornecimento de energia elétrica 

da UC 6/2277749-4, bem como proceda à exclusão do nome da 

requerente do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pela requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura eventual e com valor superior ao comumente 

consumido pela parte autora, o que pode constituir cobrança indevida, 

estando a demandante na iminência de ter o fornecimento de energia 

elétrica suspenso em razão da aludida cobrança. O perigo de dano é 

evidente, pois, é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Demais disso, a parte autora teve seu nome inserido 

no rol dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da referida fatura, 

gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de realizar o corte do 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/2277749-4, 

em razão da fatura sub judice, no valor de R$ 739,31 (setecentos e trinta 

e nove reais e trinta e um centavos), procedendo à exclusão do nome da 

autora do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito e 

suspendendo os efeitos da referida cobrança, 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, 

devendo a parte autora prosseguir com o regular adimplemento das 

faturas durante o decorrer da demanda, salvo decisão em contrário. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 08 de 

março de 2018, às 08h, para audiência de conciliação, que será realizada 

na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de janeiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000479-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 419 de 689



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1000479-57.2018.8.11.0003 AUTOR: ELIANE PEREIRA RODRIGUES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ELIANE 

PEREIRA RODRIGUES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que é titular da UC n. 6/1335599-5 e 

que foi notificada da existência de um débito pretérito em sua conta de 

energia elétrica, no valor de R$ 1.554,99 (um mil quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), referente ao consumo 

recuperado. Aduz que o suposto valor equivale a débitos eventuais, os 

quais alega que, se fossem devidos, deveriam ter sido cobrados 

separadamente pelas vias ordinárias, de modo que afirma que a ré está 

coagindo a cliente ao pagamento de valor indevido. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado 

que a requerida se abstenha de proceder à interrupção do fornecimento 

de energia elétrica da UC 6/1335599-5, bem como se abstenha de incluir o 

nome da requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, em razão da aludida cobrança. Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que, ao que 

parece, a empresa requerida teria emitido fatura eventual com valor muito 

superior ao comumente consumido pela parte autora, o que pode constituir 

cobrança indevida, estando a demandante na iminência de ter o 

fornecimento de energia elétrica suspenso e o nome negativado em razão 

da aludida cobrança. O perigo de dano é evidente, pois, é certo que a 

suspensão de energia elétrica causa prejuízos, por se tratar de serviço 

essencial, ainda mais se tal suspensão se dá indevidamente. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de realizar o corte do 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/1335599-5, 

em razão da fatura sub judice, no valor de R$1554,99 (um mil quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), abstendo-se, de 

igual modo, de incluir o nome da autora no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito em virtude dessa fatura, 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, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas durante o 

decorrer da demanda, salvo decisão em contrário. Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 08 de março de 2018, às 09h, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000481-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA LIMA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1000481-27.2018.8.11.0003 AUTOR: LUIZA LIMA FERREIRA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por LUIZA LIMA 

FERREIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora 

alega, em síntese, que é titular da UC n. 6/1246343-6 e que foi notificada 

da existência de um débito pretérito em sua conta de energia elétrica, no 

valor de R$ 3.532,28 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito 

centavos), referente ao período de março/2015 a agosto/2017. Aduz que 

o suposto valor equivale a débitos eventuais, os quais alega que, se 

fossem devidos, deveriam ter sido cobrados separadamente pelas vias 

ordinárias, de modo que afirma que a ré está coagindo a cliente ao 

pagamento de valor indevido. Por conta de tais fatos, pleiteia a concessão 

de tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a requerida se 

abstenha de proceder à interrupção do fornecimento de energia elétrica 

da UC 6/1246343-6, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da aludida cobrança. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pela requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura com valor muito superior ao comumente consumido pela 

parte autora, o que pode constituir cobrança indevida, estando a 

demandante na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica 

suspenso e o nome negativado em razão da aludida cobrança. O perigo 

de dano é evidente, pois, é certo que a suspensão de energia elétrica 

causa prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal 

suspensão se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

abstenha-se de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica da 

Unidade Consumidora n. 6/1335599-5, em razão da fatura sub judice, no 

valor de R$ 3.532,28 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito 

centavos), abstendo-se, de igual modo, de incluir o nome da autora no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em virtude dessa 

fatura, 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, devendo a parte autora prosseguir com 

o regular adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo 

decisão em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 08 de março de 2018, às 09h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 
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processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de janeiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003448-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCKENBACH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (RÉU)

ALFREDO ROCKEMBACK (RÉU)

ROSMERI BERVIAN ROCKENBACH (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDS 

nºs 11507023, 11507014 e 10961307

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004732-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER A CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, BEM COMO, PARA CIÊNCIA 

DA DECISÃO ID 9232820.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001609-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AHMAD CHARANEK (EXECUTADO)

PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA 

DA EXPEDIÇÃO DO EDITAL, BEM COMO, PROVIDENCIAR A DEVIDA 

PUBLICAÇÃO E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO DETERMINADO 

NA DECISÃO ID 9184543.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778745 Nr: 5671-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DA DECISÃO DE FL. 51, A SEGUIR 

TRANSCRITA: "Visto em Correição. Intime o credor na pessoa do patrono 

constituído, via DJE, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, para posterior cumprimento do mandado de citação expedido à 

fls. 29. Cumpra."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445100 Nr: 282-66.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GIONGO, LEONARDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, para devolução dos autos nº 282-66.2011.811.0003, 

Protocolo 445100, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427903 Nr: 10111-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, RENATO 

RODRIGUES DA CUNHA, LUCIENE MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA, 

MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico que a decisão de fls. 240 foi devidamente cumprida, conforme 

pesquisa Renajud às fls. 241/242 e certidão de desentranhamento de fls. 

243/260.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790543 Nr: 10431-82.2015.811.0003

 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: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMOTORA DE CRÉDITO CRED $ NIL, BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OAB/MG 103.082, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A, PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

PROPORCIONAIS PRO RATA (FL. 121/122), NOS VALORES DE R$ 461,46 

DO FUNAJURIS, E R$ 54,90 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814733 Nr: 1114-26.2016.811.0003

 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: OLIVEIRA MATOS E CIA LTDA - ME, UALESSON DE 

OLIVEIRA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVELINO LUCIO DE RESENDE - 

OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA JCM SERVIÇOS DE FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, DR. EDIMO DEBARBA JUNIOR E DR. DAVI ARTUR 

SCHIAVINI JUNIOR, DA SENTENÇA DE FL. 79/79-Vº, CUJO DISPOSITIVO 

SEGUE ANEXO: "Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo em relação a 
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requerida JCM Serviços de Fomento Mercantil Ltda, com amparo do artigo 

487, III, “b”, do CPC. Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Considerando que o acordo homologado não abrange a requerida Jully 

Comércio de Papéis, determino o prosseguimento do feito em relação a 

esta. Certifique o decurso do prazo para apresentação da defesa. 

Cumpra. Expeça o necessário. Registre."

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001609-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AHMAD CHARANEK (EXECUTADO)

PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1001609-53.2016.8.11.0003 Valor causa: R$ 

51.879,22 Tipo: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO] EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) AUTOR: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT RÉU: EXECUTADO: PANTANAL COMERCIO DE 

PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME, AHMAD CHARANEK Pessoa(s) a 

ser(em) citada(s): Nome: PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS 

IMPORTADOS LTDA - ME, CNPJ 11.030.348/0001-48 e Nome: AHMAD 

CHARANEK, CPF: 702.664.821-71 FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) 

EXECUTADO(A)S, acima qualificado(s), atualmente e lugar incerto e não 

sabido, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição 

inicial, para prazo de 3 (três) dias, contado do término do prazo deste 

edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC/2015), sob 

pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831,CPC/2015). DECISÃO: Visto em correição. 

Considerando que as tentativas de citação dos executados restaram 

infrutíferas, hei por bem deferir a citação editalícia, com prazo de 20 

(vinte) dias, devendo serem observados os comandos do artigo 257, do 

CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, 

pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias. Deverá o 

exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário. Rondonópolis - MT, 09 de agosto de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO HONORÁRIOS 

FIXADOS: 10% sobre o valor da execução a ser pago pelo executado, em 

caso de integral pagamento no pagamento no prazo de 03 (três dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade. VALOR TOTAL DO DÉBITO: 

R$ 51.879,22, acrescido das custas judiciais e dos honorários 

advocatícios (10% para pronto pagamento) OBSERVAÇÕES: 1) O 

executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 914 e 915, CPC/2015); 2) No mesmo prazo, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de 

advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, CPC/2015); 3) No caso de integral pagamento da 

dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC/2015); 4) Antes de 

adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir 

a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, 

acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, 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 publicado 

na forma da Lei. Eu, Luciana Giaretta Senen, digitei. Rondonópolis, 26 de 

janeiro de 2018. Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001934-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à 

análise das preliminares arguidas pela requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Afasto a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir, vez que o fato da parte autora ter 

dado quitação plena pela via administrativa, ao que ora está pleiteando 

judicialmente, não obsta o seu direito de ação para requerer o pagamento 

de eventual diferença que entenda ser cabível. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – INDEXADOR – 

POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO 

DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INADMISSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado está o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não traduz 

renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. 2- INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO 

PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que 

concerne à alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo 

passivo, vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma 

das empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido 

extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO 

DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE PASSIVA - 

PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO 

FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro obrigatório por invalidez 

permanente deve corresponder a 40 salários mínimos. O consórcio 

constituído pelas seguradoras que operam com o seguro obrigatório 

(DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado pelos incontáveis 

seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de veículos. Pode o 

beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do convênio 

DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi criado pela 

Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. V.v. O 
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beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o manejo 

da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do Código 

Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do processo 

com julgamento de mérito”. (TJMG, Ac 1.0024.07.582358-3/002(1), Relator 

Antônio de Pádua. Publicado 20.08.08). (grifei) Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo 

como pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física 

alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 13:40 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-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)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1- FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio pedido 

administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, 

EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, 

razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar 

suscitada. 2- Também não há que se cogitar em extinção do processo por 

inépcia da petição inicial, vez que da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão dos pedidos da parte autora, tanto que o 

requerido apresentou extensa e completa contestação, demonstrando que 

bem compreendeu o conteúdo da exordial. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 16:00 

horas, quando estará sendo realizado mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. 

Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, 

com endereço no Hospital Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

no Bairro Araes, CEP 787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 

2681 e 065 99262 2922 (Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001426-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BATISTA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1 -FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO: Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio pedido 

administrativo. Nesse sentido “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, 

EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, 

razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar 

suscitada. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 

estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de 

maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a 

existência da incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de 

prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de FEVEREIRO de 2018, às 17:50 horas, quando estará sendo realizado 

mutirão do DPVAT nesta 4ª vara. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, CRM. 3533, com endereço no Hospital 

Ortopédico, à Rua Osório Duque Estrada, nº 15, no Bairro Araes, CEP 

787005-720, em Cuiabá/MT. Telefones: 065 99252 2681 e 065 99262 2922 

(Maristela), o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$350,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000276-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010073-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUIMARAES NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1010036-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA DE CARVALHO TONSIC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GURGUERA VELLUSO OAB - SP298343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MARZOCHI DA SILVA (EXECUTADO)

MARZOCHI DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MATEUS MARZOCHI DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008074-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILHONORTE- COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

AGROPECUARIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BERWANGER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

impugnação aos embargos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010358-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005990-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERITA CONCEICAO DO AMOR DIVINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010136-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007550-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITA DE SOUZA ELIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. LEANDRO FERREIRA VAZ ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 
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não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$3.000,00, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004012-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS SEIXAS DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008055-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDIO QUIROGA RODRIGUES (EMBARGANTE)

AGROPECUARIA MATRINCHAN S/C LTDA (EMBARGANTE)

MARINA BEFFA QUIROGA (EMBARGANTE)

LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES (EMBARGANTE)

SONIA MARIA ZANDONADI QUIROGA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

impugnação aos embargos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000830-64.2017.8.11.0003

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:

SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000439-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIBEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000439-75.2018.8.11.0003 AUTOR: LEONARDO RIBEIRO SILVA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é 

titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/2531076-4, 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$957,20, 

com vencimento em 30/11/2017. 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$957,20 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 
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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$957,20, 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$957,20 cobrado na fatura com 

vencimento em 30/11/2017. 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 13 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: 1009553-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

DECISÃO Vistos e examinados. Conforme petitório retro o feito não requer 

mais apreciação do pedido de tutela antecipada, tendo em vista que o 

mesmo perdeu objeto com o cumprimento voluntario da requerida com a 

entrega do cartão de beneficiário. 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) 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 12/04/2018 às 

08hrs. 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 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009336-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TICKET SERVICOS SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP 

RÉU: TICKET SERVICOS SA 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 
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Conciliação/Mediaçãopara o dia 11/04/2018 às 10:30. 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 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000132-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO LUCIANO JORDAO DE MIRANDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER RÉU: 

EMIDIO LUCIANO JORDAO DE MIRANDA 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 09/04/2018, às 08h30. 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 

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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009486-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009486-10.2017.8.11.0003 AUTOR: ANTONIO 

GONCALVES DE MIRANDA NETO Advogado do(a) AUTOR: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - MT0018399A RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 
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Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000356-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENY RODRIGUES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: GILDENY RODRIGUES LOPES RÉU: B. H. 

EMPORIO CONVENIENCIA LTDA - EPP DECISÃO Vistos e examinados. 

Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) 

Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 10/04/2018, às 10h00min. 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 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003860-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT0008321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DE FREITAS WARD (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - 998.864.991-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003860-10.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE EXECUTADO: REGINA MARIA DE FREITAS WARD 

PROCURADOR: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO Vistos e Examinados. 

Acerca do pedido de extinção do feito, em razão do integral cumprimento 

do acordo, diga a parte contrária no prazo legal. Havendo concordância, 

conclusos o processo para sentença extintiva. Intime-se. Cumpra-se. 

Renan C.L.Pereira do Nascimento Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000753-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16/04/2018 às 

10h, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como permite 

o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes (via 

procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003860-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT0008321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DE FREITAS WARD (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - 998.864.991-68 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003860-10.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE EXECUTADO: REGINA MARIA DE FREITAS WARD 

PROCURADOR: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO Vistos e Examinados. 

Acerca do pedido de extinção do feito, em razão do integral cumprimento 

do acordo, diga a parte contrária no prazo legal. Havendo concordância, 

conclusos o processo para sentença extintiva. Intime-se. Cumpra-se. 

Renan C.L.Pereira do Nascimento Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005024-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. DO N. ROSA EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005024-10.2017.8.11.0003 AUTOR: A. DO N. ROSA 

EIRELI Advogado do(a) AUTOR: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

MT16010/O RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) RÉU: DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 794734 Nr: 12261-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDA RODRIGUES ALVES, FRDS, VRDS, LVR, 

REGINALDA RODRIGUES ALVES, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, MAURICIO DALBARAN DE CASTRO 

RIBAS - OAB:32.937/GO

 Tendo em vista o pedido de dilação de prazo em "30 de Maio de 2017", 

passado mais de 6 (seis) meses, INTIMO a parte autora para se manifestar 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735058 Nr: 14740-20.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLON DA SILVA PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOS SANTOS, CLAUDIA GABRIEL 

MATIAS, MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A, MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 Vistos e examinados.

 Considerando que nenhuma das partes, ao se manifestarem sobre o 

laudo pericial que aportou aos autos, juntou outro laudo ou qualquer outro 

elemento concreto de prova que pudesse evidenciar que o laudo do perito 

judicial não está correto, impõe-se a homologação do mesmo.

Nesse sentido:

 “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DEPÓSITO – EXECUÇÃO DO 

ÔNUS SUCUMBENCIAL – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO 

– IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) não há que se falar na rejeição 

do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas a 

alegação genérica do exequente, que sequer apontou falha ou vício no 

trabalho do expert, não justificando a repetição da prova. (...)”. (AI 

32752/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016).

 Desta feita, tendo em conta a total ausência de provas contrárias a 

conclusão do perito judicial, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL apresentado 

nos autos.

Intime-se as partes, desta decisão, de para que apresentem seus 

memoriais finais, 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.: 722151 Nr: 3169-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J A DE MORAES E CIA LTDA - PRIMAVERA 

SUPERMECADO, JOAO AMELIO DE MORAES, LOANA GOMES DE 

MORAES, NILVA PEREIRA LUCAS DE MORAES, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, 

MÁRCIO CARRATTE DE FARIA - OAB:OAB-GO 39.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a Administradora Judicial para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se sobre os embargos de declaração apresentados às fls. 

1234/1236, haja vista que já aportou aos autos a manifestação da 

recuperanda.

Após, dê-se vista do feito ao Ministério Público, para que também possa 

se manifestar, no prazo legal.

Em seguida, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 757670 Nr: 11922-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADO LOGÍSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R TEIXEIRA TELECON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 811253 Nr: 18332-04.2015.811.0003

 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: NELSON DA SILVA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - 

OAB:19322-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Intimação das partes para, no prazo comum de 15 dias, manifestar acerca 

dos calculos de fls.116/118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 839028 Nr: 8334-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados. ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA ingressou com a 

presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de GUILHERME AUGUSTIN e 

LUCIANA FISCHER, afirmando que constou na lista de credores do 

processo de recuperação judicial dos impugnados, a seu favor, um crédito 

de R$42.471.742,93, mas que na verdade o valor de seu crédito é 

R$157.684.687,01, requerendo a alteração para tal quantia. Os 

impugnados apresentaram resposta (fls. 429), afirmando que o crédito da 

impugnante é de R$42.471.742,93. O administrador judicial defendeu que o 

valor correto do crédito da impugnante é de R$43.154.625,77 (fls. 504). O 

Ministério Público requereu a produção de prova para a apuração do valor 

do crédito (fls. 1172). Vieram-me os autos conclusos. aja apresentação 

de petição, os autos deverão tornam conclusos. Intime-me as partes e o 

administrador judicial desta decisão, para que, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos. 

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo, atentando-se para o disposto no artigo 79 da 

Lei 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317503 Nr: 14002-23.1999.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDUTORES TTRANSMOTECNICA LTDA, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZALPINO MENDES TEIXEIRA 

JUNIOR - OAB:2574, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Dada à intempestividade da presente habilitação, decreto a extinção do 

processo com fulcro no art. 487, § I do CPC.

Arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317522 Nr: 14005-75.1999.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ERASMO DA CUNHA, AILTOM FUCILINI 

QUINTANA, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5961/MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Face a noticia contida na manifestação de fls. 23, de que o credito objeto 

desta habilitação é assunto de outro incidente, com fulcro no art. 485, §IV 

do CPC, declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317525 Nr: 14006-60.1999.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBRAZEM CIA BRASILEIRO DE ARMAZENAMENTO, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JOSÉ FRAGOSO DA LUZ - OAB:OAB/DF 

2832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Dada à intempestividade da presente habilitação, decreto a extinção do 

processo com fulcro no art. 487, § I do CPC.

Arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 780353 Nr: 6351-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19.987/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca das informações do sistema 

BACENJUD juntadas aos autos nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 800486 Nr: 16865-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206

 Vistos e examinados.

Intime-se o impugnado para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

presente impugnação.

Após, à Administração Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 853119 Nr: 797-91.2017.811.0003

 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: ESPERDITO ROBERTO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, LEYA SOUZA DA CRUZ - OAB:MT/8398, ODACIR 

MARTINS SANTEIRO - OAB:OABGO 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora dos recuperandos no valor de 

R$74.274,25, conforme certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista.

 A recuperanda não se opôs à habilitação, mas pugnou pela juntada de 

outros documentos.

 O administrador judicial manifestou-se pela intimação do autor a carrear 

ao feito cálculos e documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a habilitante logrou êxito em 

comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada às fls. 06 é documento hábil para comprovar o alegado.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito; e 

determino a retificação da lista de credores, para que conste como crédito 

da habilitante o valor de R$74.274,25.

 Sem custas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de litigiosidade.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878262 Nr: 9671-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RICARDO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:227716, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:OAB/MT 11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Dessa forma, diante da falta de comprovação concomitante dos requisitos 

que justifiquem a concessão da suspensão, INDEFIRO O EFEITO 

SUSPENSIVO pleiteado.Considerando que o embargado já apresentou 

impugnação, determino a intimação do embargante para que, no prazo 

legal, manifeste-se sobre a peça ofertada. Após, tornem os autos 

conclusos, para julgamento imediato ou designação de audiência. 

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.: 884223 Nr: 11558-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA, ROBERTO FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:OAB/MT 1.708-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá juntar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Registro que a 

paralização indevida da presente carta precatória gerará a devolução da 

mesma à comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 302162 Nr: 2859-03.2000.811.0003

 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: TÊXTIL TABACOW S. A ., GLAUCIA ABULQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARIA LÉO SILVA - 

OAB:120.104/SP, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Certifico que na intimação da decisão de fls. 26, não constou o nome da 

advogada da credora. Assim refaço-a nesta data. "Vistos e examinados. 

Intime-se a credora para que, no prazo de dez dias, atenda às solicitações 

formuladas pela administradora judicial, na petição de fls. 25. Com a 

juntada de sua manifestação, dê-se nova vista do feito à administradora 

judicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317480 Nr: 14001-38.1999.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A, GLAUCIA ABULQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JULIO CESAR VIEGAS FORTUNATO - 

OAB:OAB/MT 3045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Face i teor da manifestação de fls. 35, julgo procedente a presente 

habilitação de credito, e com fulcro no art. 487, inciso II, declaro a extinção 

do processo com julgamento do mérito.

Arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 330435 Nr: 1852-34.2004.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA, ROSENILDA DA SILVA 

FIRMINO, INÁ REGIANE RIBEIRO DE MATO, KELLY CRISTINA SILVA 

QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAO DO QUEIMA TECIDOS E CONFECCOES 

LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora da recuperanda, razão pela qual 

pretendem habilitar-se nos autos.

 Todavia, não carreou ao feito certidão do crédito alegado.

 Intimada para supri tal falta, a autora quedou-se inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Dada a inexistência de documentos que comprovam o crédito alegado, a 

presente habilitação não merece prosperar.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito.

 Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE a presente habilitação de crédito, por 

não haver nos autos documentos comprobatórios do crédito alegado.

Sendo devidas custas, deverão ser suportadas pela habilitante.

 Sem honorários advocatícios, diante da não litigiosidade.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 373323 Nr: 1709-74.2006.811.0003

 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: CARMEM LUCIA DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, WLASIR SILVANO PEREIRA - OAB:2.632-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 310).

 Analisando os autos, verifica-se que a exequente indicou bem a penhora 

que, pela matrícula acostada às fls. 368/369, se encontra em nome de 

terceiro.

 Verifica-se, outrossim, que o valor atual da dívida objeto da ação é de 

R$2.292,11, conforme demonstrativo de fls. 373 verso.

 Desse modo, intime-se, novamente a parte exequente para dar regular 

prosseguimento ao feito, indicando bens em nome da parte devedora, 

acompanhado de documento que comprova a propriedade, atentando-se 

ao fato, de que a moto Honda/CG 125 FAN ES já se encontra com 

restrição, conforme espelho de fls. 355 que, ao que parece, satisfaz o 

débito; prazo 10(dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427041 Nr: 9189-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BUSANELLO LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO 

BRADESCO S/A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT11876-A, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11242, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MT9708A, MARLI 

TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, REINALDO CAMARGO 

DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, manifestar-se, nos termos 

da decisão de fls. 1061.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 435105 Nr: 3771-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR-39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Intimação da parte exequente a fim de dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711550 Nr: 6567-41.2012.811.0003

 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: MARIA SUELY DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SELMAR SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737617 Nr: 435-94.2014.811.0003

 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: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, TADEU TREVISAN BUENO, BUNGE ALIMENTOS S/A, WSC 

AGROPECUÁRIA S/A, Ticket Serviços S.A, DU PONT DO BRASIL S/A, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL MATO GROSSO, STOLLER DO BRASIL LTDA, BASF BRASILEIRA S/A 

INDUSTRIA QUIMICAS, BIO SOJA - INDUSTRIA BIO SOJA DE 

INOCULANTES LTDA, AILOR CARLOS ANGHINONI, PRODUQUIMICA 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CHEMTURA INDUSTRIA QUÍMICA DO 

BRASIL LTDA, PERCIVAL FERREIRA DE QUEIROZ, BUNGUE ALIMENTOS 

S/A, DOMINGOS CALVO, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A, HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, 

CEAGRO AGRICOLA LTDA, AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S/A, RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, BANCO PANAMERICANO, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ITAÚ - UNIBANCO S/A, 

CRV CEREALISTA LTDA, JOANA CIMADON MENEGASSI, CONSAGRO 

AGROQUIMICA LTDA, EDEGAR MENEGASSI, GUAPEVA AGRONEGÓCIOS 

E PARTICIPAÇOES LTDA, SOLO PLUS AGRICULTURA DE PRECI, OI MOVEL 

S/A, MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Qualigrãos Comercio e 
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Serviços Agropecuários Ltda-ME, SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, ADRIANO GREVE - 

OAB:211.900-SP, ALESSANDRO SANTANA DOS SANTOS - OAB:15442, 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:13241-A/MT, AMAURI DE SOUSA 

BRITO FILHO - OAB:13625-B/MT, AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - 

OAB:13.625-B, AMILTON SCHNEIDER - OAB:5840-B/MT, ANDRÉ LUIS 

STEIN FORTES - OAB:OAB/MT 16.367, ANDRÉ RAISER - OAB:OAB/MT 

16.481, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT14992-A, CAIO CAMPELLO DE MENEZES - OAB:OAB/SP 

174.393, CARINA MOISES MENDONÇA - OAB:OAB/SP210867, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365, Daniel de Andrade Neto - 

OAB:220.265, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, EDUARDO 

JORGE LIMA - OAB:OAB/SP 85028, EDUARDO SIADE - OAB:OAB/GO 

29650, ELTON FERNANDES REU - OAB:SP/185.631, FERNANDO 

TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727/SP, HENRIQUE FURQUIM 

PAIVA - OAB:OAB / SP128.214, ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - OAB:21.415 PE, JOSE 

ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:211808/SP, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS 

- OAB:OAB/MG1623-A, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, 

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8.911, QUÊNESSE DYOGO DO 

CARMO - OAB:10286/MT, QUENESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/O, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:OAB/MT11990, RICARDO SORDI MARCHI - OAB:154127, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:OAB/MT9634, 

WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 INTIMAÇÃO das partes, para que se manifestem acerca da penhora no 

rosto dos autos de fls. 4962/4963.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 775641 Nr: 4507-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER, 

CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 71874

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, via seu patrono (art.841, §1º do CPC), a fim de se 

manifestar, em 10 (dez) dias, acerca das penhoras de imóveis realizada 

em fls. 879/884.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 800486 Nr: 16865-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ,ANA JULIA BARKOSKIDE OLIVEIRA, para no prazo de 03 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga 

desde o dia20/07/2016, sob pena de busca e apreensão, bem como perda 

do direito à vista fora de cartório e multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878250 Nr: 9668-13.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA, BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA MOISES MENDONCA - 

OAB:SP/210.867, CLAUDIO ANTONIO CANESIN - OAB:8007/PR, JOÃO 

PAULO GARCIA - OAB:OAB/ PR 66.039, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA 

THONON FILHO - OAB:211808/SP

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das petições de fls. 798/936 e 937/1154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 884086 Nr: 11516-35.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS 

- CASAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR APOLINARIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA 

BRAGA - OAB:37240/GO, MILENE BATISTA RODRIGUES - 

OAB:23400/GO, MILTON CARLOS FONSECA DE ARAUJO FILHO - 

OAB:28.533/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá juntar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Registro que a 

paralização indevida da presente carta precatória gerará a devolução da 

mesma à comarca deprecada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005024-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. DO N. ROSA EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005024-10.2017.8.11.0003 AUTOR: A. DO N. ROSA 

EIRELI Advogado do(a) AUTOR: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

MT16010/O RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) RÉU: DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 
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serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403746 Nr: 17274-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGICA ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do exquente em causa própria, Dr. Saulo de Moraes, 

do ofício nº 190/2017, advindo da Serventia de Registro de Imóveis da 

Comarca de Bandeirantes-PR, ás folhas 144/148, para manifestar no 

prazo de 10 (de) dias.

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.: 831055 Nr: 6099-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF, MBDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DIAS - OAB:16127, 

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA - OAB:9.510/MT, SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Tal fato faz com que desapareça uma das condições do presente 

incidente que, in casu, se subsume à possibilidade jurídica do pedido, 

motivo pelo qual a presente exceção perde a razão de existir. 7. Destarte 

vislumbrando-se a ausência de possiblidade jurídica do pedido no caso 

sub examine, em razão da perda do objeto, impõe-se a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. 8. Isto posto, atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, ante a perda superveniente do objeto, extingo o 

feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, VI, do Digesto Processual 

Civil. 9. Sem condenação em honorários advocatícios e sem condenação 

em custas, eis que incabíveis à espécie. 10. 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, 

15 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 839873 Nr: 8580-71.2016.811.0003

 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: MBDOD, APDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Tal fato faz com que desapareça uma das condições do presente 

incidente que, in casu, se subsume à possibilidade jurídica do pedido, 

motivo pelo qual a presente exceção perde a razão de existir. 7. Destarte 

vislumbrando-se a ausência de possiblidade jurídica do pedido no caso 

sub examine, em razão da perda do objeto, impõe-se a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. 8. Isto posto, atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, ante a perda superveniente do objeto, extingo o 

feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, VI, do Digesto Processual 

Civil. 9. Sem condenação em honorários advocatícios e sem condenação 

em custas, eis que incabíveis à espécie. 10. 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, 

15 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000196-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY KAROLINE FERREIRA DE FARIA SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000196-34.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Recebo a inicial, bem 

como sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

11376823. 02. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 03. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 04. Designo audiência de conciliação para a data de 18 de 

abril de 2018 às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo. 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 de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 
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inicial (art. 341, CPC). 05. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 23 de janeiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009178-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA RUBIA DA SILVA TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cleber da Silva (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009178-71.2017.8.11.0003 Vistos etc., GIOVANNA DA SILVA 

TORRES, representada por sua genitora Cátia Rúbia da Silva Torres 

ingressou com a presente “Ação de Execução de Alimentos” em face de 

CLEBER DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Determinada a emenda da petição inicial (id nº 10924419), a parte 

exequente se desincumbiu apenas em alegar que a Defensoria Pública 

quem a representará, quedando-se inerte quanto ao efetivo cumprimento 

da decisão. Fundamento. Decido. Cuida-se de ação de execução de 

alimentos. Contudo, a exequente deixou de proceder às regularizações 

necessárias, conforme determinado na deliberação constante no evento 

de número 10924419. Deste modo, a petição inicial merece ser indeferida, 

diante da inércia da exequente, que não atendeu à determinação de 

emenda da petição inicial, na forma do parágrafo único, do art. 321 do 

NCPC. A propósito: “Corretíssimo o despacho do Juiz que determina ao 

autor emendar a inicial e assim viabilizar o exame da causa, muito mais 

quando restou explicitado o defeito tido e havido por comprometedor. O 

desatendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo.” (Ac. 

un. da 1a. T. do TJDF na Ap. 38.469, rel. Des. Eduardo de Moraes). 

Ademais, “Na hipótese de extinção do processo, sem julgamento de 

mérito, com base no art. 267, I – indeferimento da petição inicial – não se 

exige a intimação pessoal da parte na forma preconizada no § 1º do 

referido preceito legal (STJ – 6ª T., REsp 200.087-RJ, rel. Min. Vicente 

Leal, j. em 17.8.00, conheceram do recurso, v.u., DJU 9.10.00, p. 207). No 

mesmo sentido: STJ-1ª T., AI 519.807-AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04, p. 

218)” (in, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. Código de 

Processo Civil e legislação processual civil em vigor. 40ª ed., São Paulo: 

Saraiva, p. 393). Dessa maneira, não tendo a exequente cumprido o ônus 

judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis 

que inviável se mostra a mantença do curso processual por 

impossibilidade total de seu prosseguimento. No mais, malgrado a 

informação do patrono da parte exequente de que a Defensoria Pública 

quem assistirá a parte exequente, inexiste nos autos renúncia do mandato 

do mesmo, bem como qualquer representatividade processual neste 

sentido. Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no parágrafo único 

do artigo 321, do novel Código de Processo Civil e via de consequência, 

DECLARO EXTINTA a presente “Ação de Execução de Alimentos”, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Isento de custas em face da gratuidade da Justiça, que ora 

defiro. Sem honorários advocatícios, eis que sequer foi formada a 

angularização processual. Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos, com as devidas baixas. Dê-se ciência ao Parquet. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 24 de janeiro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009080-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VICUNA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009080-86.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação de exigir 

contas cumulado com pedido de avaliação judicial proposta por EDILIA 

FRANCISCA DE SOUZA em desfavor de ADRIANA VICUNA DA SILVA 

SOUZA, proposta nos moldes do art. 550 do CPC. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do novel 

Código de Processo Civil. Destarte, cite-se a requerida para contestar ou 

apresentar as contas exigidas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, 

caput, CPC). Após, diga à parte autora no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

fim, desde já dou por prejudicada a análise do pedido de nova avaliação 

dos bens inventariados, sobretudo considerando o esgotamento da 

prestação jurisdicional, haja vista a prolação de sentença no feito de 

código 760973 em que a autora deveria ter manejado tal requerimento. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 05 de dezembro de 2017. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009971-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

VALTON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

AUREA DOS SANTOS LINO (REQUERENTE)

GISLAINE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

IVANILDE RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

DALVINA RAMOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

LILIAN DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

LIZAIDE RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

INGRYD MORGANNA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

JOSE RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

NILVA RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

BELTON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

DEZELI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

ADELSON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

CENEDON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SHEILA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA RAMOS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009971-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., Nomeio inventariante a 

requerente LIZAÍDE RAMOS DOS SANTOS, facultando-a a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias, declarações já apresentadas, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Cite-se a herdeira não 

representada para fins dos artigos 626 e 627 do CPC. Em seguida, 

intime-se a Fazenda, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro em 15 dias ou atribuir valores 

que poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se 

expressamente. Havendo concordância quanto às primeiras declarações 

e quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha 

e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, 

já com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais e esboço de 

partilha final. Sem prejuízo, intime-se a inventariante para apresentar, junto 

às últimas declarações, os seguintes documentos: a) certidão de óbito e 

certidão de casamento do herdeiro pré-morto Newton; b) instrumento de 

representantividade processual e documentos pessoais (RG e CPF) da 

consorte do herdeiro por representação Belton Junior; c) certidão de 

casamento do herdeiro Cenedon; d) certidão negativa de débito municipal, 

estadual (expedida pela PGE) e federal em nome da falecida; e) Guia de 

Informação e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo patrimonial inventariado; f) certidão negativa de 

testamento nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que 

documento indispensável à propositura da presente ação. Sem prejuízo, 

quando da apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD 

acompanhada da avaliação administrativa dos bens, deverá a 

inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998) e, consequentemente, proceder complementação do 

recolhimento das custas processuais devidas. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2017. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003893-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG OAB - MT0019964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003893-97.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Ação de 

Guarda com Pedido de Liminar’ da menor L. V. A. S., proposta por seu 

genitor B. S. M., em desfavor de E. A., mãe da criança, sendo esta 

detentora da guarda de fato da menor. Vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a inicial, postergou-se a análise da liminar para momento 

posterior à elaboração do estudo social e do parecer ministerial. Aportou 

ao feito o laudo do estudo social (ID 9108301). O Ministério Público opinou 

pelo indeferimento da guarda pleiteada (ID 10708683). É a síntese. Decido. 

Ao analisar a possibilidade de concessão da guarda, deve-se sopesar, 

acima de tudo, se essa medida será benéfica à menor, se a deixará em 

situação mais favorável, não só do ponto de vista material, mas também do 

afetivo. Nesta senda, em que pesem as argumentações esposadas na 

inicial e ao longo do feito, neste momento não verifico nos autos elementos 

de prova suficientes a respaldar o acolhimento da pretensão liminar. Com 

efeito, na hipótese sob exame, em juízo de cognição sumária, não 

vislumbro neste momento processual nenhum fato concreto que autorize a 

providência liminar pretendida pelo requerente, qual seja, a alteração da 

guarda da menor, atualmente exercida pela mãe, conforme se verifica do 

estudo social anexo ao feito (ID 9108301). De fato, em princípio, 

injustificável que a menor L. V. A. S. seja afastada da convivência com a 

mãe, uma vez que com ela reside desde o nascimento, mantendo-se tal 

situação após a separação de fato do casal. De outro norte, por ora, não 

há nos autos elementos aptos a evidenciar que a permanência da menor 

com a mãe estaria ocasionando qualquer distúrbio em sua formação, ou 

mesmo ferindo os seus interesses. Outrossim, não vislumbro qualquer 

elemento concreto de prova capaz de desabonar o comportamento da 

requerida, ou de depreciar o atual ambiente familiar em que a mesma se 

encontra inserida, de forma a torná-la incompatível com a permanência da 

guarda da menor. Com efeito, em que pese conste nos autos que o tio 

materno da criança possua aparentemente histórico de envolvimento com 

entorpecentes e, a família materna possua um bar à frente da residência, 

o estudo social constatou, ‘in locu’, inclusive com as ponderações da 

vizinhança, que ‘a família se trata de pessoas idôneas, honestas e 

responsáveis. Que o ambiente comercial funciona normalmente, sem 

prejudicar ninguém. Sobre o tio da menor, Senhor Gerson, nunca foi 

observado nada irregular que viesse a trazer problemas para a criança, 

ficando ele pouco tempo na casa. Trabalha na fazenda e quando vem 

para a cidade só fica uma semana. Falou muito bem da figura materna.’ 

Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro qualquer 

indicativo suficiente a justificar a modificação da guarda, porquanto a 

mesma supre dentro de suas condições as necessidades da filha, sendo 

a criança bem cuidada, Ademais, verifica-se dos autos, pelo próprio relato 

do autor que sua convivência com a infante é saudável, exerce 

satisfatoriamente seu papel de pai, exerce seu direito de visitas aos finais 

de semana, demonstrando zelo e uma convivência harmônica com a 

genitora da menor. No mesmo sentido, se revela desaconselhável 

modificar a rotina da infante abruptamente, uma vez que qualquer espécie 

de alteração nos hábitos da criança causa-lhe instabilidade física e 

emocional, de modo que a mudança repentina da modalidade de guarda 

choca-se com o melhor interesse da menor. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FILHO MENOR. GUARDA. 

DESCABIMENTO DA MEDIDA. 1. As alterações de guarda são prejudiciais 

para a criança e, como regra, deve ser mantida onde se encontra melhor 

cuidada, pois é o interesse dela é que deve ser protegido e privilegiado. 2. 

A alteração de guarda somente se justifica quando provada situação de 

risco atual ou iminente. 3. Não restando demonstrada situação de risco 

atual ou iminente para a criança, é inadmissível o pedido de busca e 

apreensão. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70062726567, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 19/01/2015) 

DIVÓRCIO. CONVERSÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. GUARDA. 

ALTERAÇÃO. READEQUAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DOS FILHOS. 1. 

Estando os filhos sob a guarda paterna, onde vem tendo atendidas todas 

as suas necessidades, descabe promover qualquer modificação, pois a 

alteração de guarda reclama a máxima cautela por ser fato em si mesmo 

traumático, somente se justificando quando provada situação de risco 

atual ou iminente, o que inocorre na espécie. [...]. (Apelação Cível Nº 

70060934726, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 17/12/2014) Neste 

diapasão, impõe-se manter a situação existente, ainda que 

provisoriamente e enquanto não desenvolvida nos autos a instrução 

escorreita da ação, pois sabido que as frequentes modificações da 

guarda vem de encontro aos interesses emocionais e afetivos da criança, 

pelo menos enquanto não concluída a instrução, ou enquanto não 

advenha fato novo que justifique a alteração, essa somente admissível no 

interesse a criança, visando preservar sua estabilidade física e emocional. 

Outrossim, o convívio familiar deve ser preservado para um 

desenvolvimento saudável da menor, mormente se inexistem provas 

contundentes que recomendam o contrário. Imperioso considerar, ainda, 

que a medida postulada externa caráter excepcional, estando em jogo 

interesse precípuo a ser resguardado, isto é, o bem estar da criança. 

Assim, por ora, não verifico a existência de elementos aptos a justificarem 

a adoção de medida tão extrema e capaz de trazer prejuízos à menor, 

como é a modificação da modalidade de guarda. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado 

na inicial. Contudo, no curso da instrução, este juízo poderá vir a rever tal 

posicionamento, em sendo a hipótese. 2. Doravante, designo audiência de 

conciliação para a data de 1º de março de 2018 às 16:00 horas, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 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 de 15 (quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena 

de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000561-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA LANDRIM DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DE SOUZA VAZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000561-25.2017.8.11.0003 Vistos. A teor da certidão retro, intime-se a 

parte exequente pessoalmente, para dar regular andamento ao processo, 

praticando os atos que lhe competir, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na 

ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o 

prosseguimento, o processo será extinto por abandono. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 05 de dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 15560 Nr: 7953-39.1994.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PERPETUA FONTOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL RIBEIRO SOARES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 
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OAB:5073

 Intimação do patrono da inventariante acerca do despacho de fls. 305. 

VISTOS.01. A teor da certidão retro, intime-se a inventariante 

pessoalmente, para dar regular andamento ao processo, praticando os 

atos que lhe competir (cumprir as exigências constantes do despacho de 

fls. 303), no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de 

suprimento da falta que impede o prosseguimento, o processo será extinto 

por abandono.02. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino 

sua intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da 

presente decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447563 Nr: 2742-26.2011.811.0003

 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: MARIA DE FÁTIMA DE JESUS SOUZA, ALEXANDRE DE 

JESUS SOUZA, LETICIA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDELICO DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699, DIVINO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT16922-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VINICIUS MANTOVANI, para devolução dos 

autos nº 2742-26.2011.811.0003, Protocolo 447563, 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): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 276980 Nr: 976-84.2001.811.0003

 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: NILSON MAIA RODRIGUES SALOMAO, JÉSSICA DALILA 

SALOMÃO AREVALOS, LETÍCIA CARLA ROMEIRA, PEDRO ARIEL 

SALOMÃO AREVALOS, NEUCINA SALOMÃO ROMEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENÉRIO RODRIGUES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Vistos etc.

Trata-se de INVENTÁRIO do ESPÓLIO DE RENÉRIO RODRIGUES 

SALOMÃO, sendo requerente e inventariante NILSON MAIA RODRIGUES 

SALOMÃO, ambos devidamente qualificadas nos autos.

Há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 258), estadual 

(fl. 257) e municipal (Município de Planalto da Serra-MT - fl. 256) e Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

recolhimento do tributo (fls. 291/295 e 303).

Apresentaram-se as primeiras declarações, últimas declarações com 

plano de partilha em conformidade com a legislação vigente (fls. 11/16 e 

322/324).

Manifestação da Fazenda Pública à fl. 319.

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido RENÉRIO RODRIGUES SALOMÃO, 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 ex lege. Após o trânsito em julgado se nada requerido, expeça-se 

formal de partilha em favor dos herdeiros.

Desde já autorizo a expedição de Alvará de Levantamento em favor do 

inventariante dos valores disponíveis junto ao Banco Bradesco a que fazia 

jus o falecido, consoante extrato de fls. 174/194. Dispensa-se prestação 

de contas.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715700 Nr: 11008-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Milta de Souza Barros 

Melo - OAB:15898/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em consulta ao sistema TJTO informado à fl. 144, 

verifiquei que a Carta Precatória aguarda cumprimento de diligência, 

conforme andamento registrado em 18/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 770061 Nr: 2201-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLLC, ALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, querendo, se manifestar sobre a 

certidão negativa de citação fl. 70, oriunda da carta precatória código 

1205120, da Comarca de Cuiabá-MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 885389 Nr: 11984-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o polo 

passivo da ação, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 e 

parágrafo único do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 272142 Nr: 4431-91.2000.811.0003

 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: DENIZE NAIR QUEIROZ COSTA, AUREO CANDIDO DA 

COSTA JUNIOR, MARCOS ANTONIO BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ, 

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE 

QUEIROZ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, MANOEL 

LITO DA SILVA DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE FRANCISCA MARANHAO 

DE Q ALMEIDA - OAB:, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:14553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorly Maria Costa Daltro - 

OAB:4108/0 MT

 Vistos etc.

Malgrado o requerimento de fls. 750/751, vislumbro que a quantia 

mencionada pela parte requerente trata-se do valor indicado à fl. 374, o 

qual teria sido disponibilizado a este Juízo pela Caixa Econômica Federal 

por força da ordem retratada à fl. 382 que originou o procedimento que 

alude o extrato de fls. 736/749 (código 218562).

Destarte, vislumbro que o valores em moeda corrente que se encontravam 

disponíveis junto à Caixa Econômica Federal, relacionados ao 

procedimento de desapropriação, foram transferídos pela instituição 

financeira à Conta Única do Tribunal de Justiça, conforme noticiado à fl. 
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374 e comprovado pelos extratos de fls. 375/380. Assim, em detido exame 

dos autos, denota-se que os extratos derradeiramente reclamados pela 

requerente às fls. 723/726 são exatamente os constantes das fls. 

375/380.

Somado a isso, verifico a efetiva vinculação ao presente feito dos valores 

retratados no documento de fl. 378 na data de 22/08/2005 e os valores 

indicados às fls. 431/435 na data de 07/02/2008, conforme se observa do 

extrato de fl. 461, os quais foram oportunamente levantados pelos 

herdeiros e respetivo patrono para fins de quitação do ITCD e quando da 

expedição do formal de partilha, consoante sucessivos alvarás expedidos 

às fls. 668, 692 e 708/712.

Quanto aos TDA's que foram objeto de partilha no presente feito, nos 

termos do plano apresentado às fls. 673/676, o Juízo concedeu a cada um 

dos herdeiros os respectivos alvarás de autorização para fins de 

levantamento do crédito correspondente aos respectivos TDA's na 

proporção de seus quinhões, conforme documentos de fls. 697/704. 

Assim, ressalvando efetiva demonstração pelos herdeiros acerca de 

eventual negativa do agente financeiro responsável pela custódia dos 

TDA's em transferir a titularidade ou o crédito correspondente aos 

sucessores de Donato Ferreira Queiroz, não há que se falar em nova 

autorização de levantamento dos valores que aludem os TDA's, tampouco 

qualquer outra providência por parte deste Juízo referente aos TDA's.

Assinalo também que depois de acurada análise do feito, não foi possível 

identificar com precisão a efetiva destinação dos valores transferidos à 

Conta Única do TJMT pela Caixa Econômica Federal referente aos extratos 

de fls. 376, 377, 379 e 380 os quais somados à quantia indicada no 

extrato de fl. 378 correspondem aos valores retratados no comprovante 

de transferência de fl. 375.

Diante disso, invocando o princípio da segurança jurídica, oficie-se à 

Conta Única solicitando informações acerca da destinação dos valores 

indicados nos extratos de fls. 376, 377, 379 e 380 transferidos à conta 

judicial juntamente com o valor indicado no extrato de fl. 380, conforme 

comprovante de transferência de fls. 375, tendo em vista que foram 

efetivamente vinculados ao presente feito somente a quantia que alude o 

extrato de fl. 380, consoante documento de fl. 461, assinalando-se o 

prazo de quinze dias para resposta. Por oportuno, registro que o 

expediente em apreço haverá de ser instruído com a documentação 

pertinente, ou seja, deverá estar acompanhado das fls. 374/380 e 461.

Por fim, considerando a manifestação de fls. 780/781 expeça-se termo de 

reserva de bens para fins de promover a reserva dos valores indicados 

no extrato de fl. 735 em favor de Manoel Lito da Silva Daltro, porquanto até 

o presente momento é a única quantia pendente de levantamento pelos 

herdeiros de Donato Ferreira de Queiroz à disposição deste Juízo.

Em seguida, intime-se o credor habilitado oportunamente do respectivo 

termo de reserva de bens para fins de fluência do prazo declinado na 

decisão de fls. 771/772.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 400163 Nr: 13669-90.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDO, AFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, CASSANDRA PASSOS DE ALMEIDA - OAB:7.791/B, 

JOSE CARLOS DA SILVA - OAB:21.197-MT, PAULO RICARDO FEITOZA 

MATOS - OAB:21913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA DE OLIVEIRA JORGE 

CAMPOS - OAB:15281/MT

 Vistos etc.,

A teor da proposta de parcelamento do débito pleiteado pelo executado a 

ser realizado em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e 

sucessivas de R$298,64 (duzentos e noventa e oito reais e sessenta e 

quatro centavos), e ante a concordância da credora, DEFIRO o r. pleito e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento.

Assim, oficie-se ao órgão empregador do executado a fim de que efetue 

aos descontos mensais no quantum suprarreferido pelo interstício de 24 

meses.

Exaurido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar.

Após confirmação do adimplemento do débito pela parte credora, volte-me 

concluso.

No mais, autorizo o levantamento de valores depositados judicialmente, 

conforme pleito retro. Expeça-se o competente alvará, com as cautelas de 

praxe.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 720450 Nr: 1489-32.2013.811.0003

 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: JLPDA, ELISANGELA LUCAS FERREIRA, VBPA, ABPA, 

REGIANE BRAVO PEREIRA DE ALMEIDA, APARECIDA QUESIA MENDES 

PEREIRA, JPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANAOR JOSE PEREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do CPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas, eis que a parte 

autora é beneficiária da Justiça gratuita. Sem condenação da verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se e intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728708 Nr: 9486-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGPM, IMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 19.974

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, movida por ALINE GABRIELLE 

PEREIRA MARTINS, representada por sua genitora em face de ELIAS 

PEREIRA DA CRUZ, todos bem qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/13.

 O feito tramitou regularmente até que, em sede de audiência de 

conciliação designada por este juízo, as partes entabularam acordo 

acerca do débito alimentar em execução, dando a parte exequente plena e 

total quitação das verbas executadas (fls. 110).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do NCPC.

 Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Preclusa a via recursal, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal a fim 

de que seja dada baixa na penhora dos valores existentes em nome do 

executado a título de PIS/PASEP/FGTS, bem como alvará de levantamento 

dos valores penhorados via Bacenjud em favor do executado.

 Ciência ao Ministério Público.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745132 Nr: 5054-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDS, KMFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 438 de 689



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 Diante do exposto, tendo em vista o ajuste firmado entre as partes (fls. 

170/172), não havendo motivos para maiores divagações, DECLARO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO em relação às partes A. M. de F. C. e K. 

M. F. L, no tocante a meação da exequente, na forma do art. 924, inciso II, 

e 925, ambos do CPC.Sem custas, ante a Gratuidade da Justiça, que ora 

defiro às partes. Honorários na forma pactuada. Por fim, a teor do petitório 

de fl. 178, indefiro a pretensa expedição de ofício ao cartório competente 

a fim de efetuar a baixa nos protestos existentes em nome dos 

executados, eis que tal obrigação restou reservada aos próprios 

executados, conforme ajuste pactuado às fls. 170/172 e ora homologado. 

2. No mais, malgrado as partes tenham ajustado às fls. 170/172 ‘a solução 

integral da presente demanda executiva’, (...). Assim, à luz do art. 485, III, 

do Código de Processo Civil, é possível determinar-se a extinção da ação 

de execução por abandono da causa, quando verificado o desinteresse 

da parte exequente em promover necessário ao regular andamento do 

feito. (...)Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, no 

que concerne a obrigação remanescente do executado Teobaldo, nos 

termos do art. 771, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do CPC e, via de 

consequência, procedo ao desbloqueio judicial dos valores cuja restrição 

foi gravada eletronicamente via BacenJud (fls. 154/155).Destarte, 

preclusa a via recursal, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

bloqueados via Bacen Jud em favor do executado Teobaldo Cordoba da 

Silva.Sem custas e honorários, face a gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Sem honorários. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745471 Nr: 5250-37.2014.811.0003

 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: AVSS, KSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181/O

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da presente 

ação, com fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC, deixando desta forma 

de reconhecer o requerido como genitor da requerente, ante a prova que 

se afigura nos autos, e, por conseguinte, de fixar alimentos.Sem custas 

ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida, restando 

outrossim deferido o r. benefício ao requerido.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo as anotações de estilo.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 748246 Nr: 6813-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRANI RODRIGUES NEVES, 

ANGELA MARCIA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:, LAURA ARAÚJO DA 

SILVA - OAB:15566-MT

 Vistos etc.,

 1. A inventariante apresentou nova retificação às primeiras declarações 

(fls. 103/114), trazendo à colação o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) supostamente repassados à herdeira Angela em novembro de 

2008, em decorrência da venda do imóvel registrado na matrícula nº. 

53.583.

Oportunizou-se à herdeira se manifestar quanto as declarações 

apresentadas (fl. 213), contudo, a mesma quedou-se inerte (fls. 227).

Não obstante a desídia da r. herdeira, verifico que não merece prosperar a 

pretensa colação, eis que não há qualquer comprovação no feito de que 

tais valores tenham sido efetivamente recebidos por Angela a título de 

adiantamento de legítima, ou que sequer tenha existido tal transação.

 Destarte, a inventariante não comprovou a existência da transferência 

dos valores, limitando-se a apresentar documento subscrito de próprio 

punho, sem valor algum.

 Sendo assim, intime-se a inventariante para retificar as primeiras 

declarações (fls. 103/114), a fim de excluir a colação apontada, 

abrindo-se vista, em seguida, à herdeira Angela.

2. No mais, invocando o Princípio da Busca da Verdade Real e, haja vista 

que este Juízo tem obtido resposta do INCRA em feitos desta natureza, 

quando diligenciado no seguinte endereço: Rua E, S/N, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78.050-970 – INCRA Mato Grosso (SR 13), 

reitere-se a expedição de ofício no endereço supra, conforme ofício de fl. 

201, assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para resposta.

Registre-se no mencionado expediente que em caso de descumprimento 

da ordem estará sujeito à responsabilização junto a esfera judicial 

competente por crime de desobediência.

3. Ultimadas as providências, intime-se a inventariante para dar integral 

cumprimento ao decisum de fl. 213, item ‘b’, bem como para apresentar o 

plano final de partilha.

Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 885390 Nr: 11985-81.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o polo 

passivo da ação, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 e 

parágrafo único do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 381638 Nr: 9891-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAM, RAM, AKAM, MJBM, ABM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLENY ARAUJO DOS SANTOS 

- OAB:8.240-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 Vistos.

I - A teor do petitório retro, e tendo havido a liquidação da sentença da 

ação de alimentos às fls. 70, CONVERTO a presente em cumprimento de 

sentença.

EFETUEM-SE as anotações e retificações necessárias.

II - Doravante, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito reivindicado às fls. 76/78, sob pena de 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos 

termos do art. 523, do NCPC.

Não efetuado o pagamento do débito no prazo supra, promova-se a 

atualização do quantum debeatur, incluindo-se a multa de 10% (dez por 

cento), e, ato contínuo, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

bens do executado suficientes à garantia do débito.

Realizada a constrição, intime-se executado, para que, querendo, ofereça 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 426944 Nr: 9077-32.2009.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: DDSML, NIVAILSE IVANIL DE SOUZA, YMFDS, 

CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, AMANDA MOREIRA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDEZIO MARTINS LACERDA, 

CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, LUCI DIVINA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONCA - OAB:MT/7130, JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, MARIA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:MT/7.838-A, ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - OAB:23616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 Vistos etc.

Cuida-se de Inventário dos bens de Edézio Martins Lacerda em tramitação 

neste Juízo desde 01/09/2009.

A inventariança é exercida pela genitora do herdeiro Douglas de Souza 

Martins, Sra. Nivailse Ivanil de Souza (fl. 22), sendo que à época em que 

assumiu o encargo o herdeiro Douglas não ostenta a plena capacidade 

civil capaz de viabilizar sua nomeação para o mister.

Considerando que a atual inventariante não vem exercendo o encargo 

satisfatoriamente, conforme observado através do decisum de fls. 204, 

oportunizou-se a apresentação defesa previamente à sua remoção pelo 

Juízo, a teor do art. 623 do CPC.

Com efeito, a inventariante restou intimada pessoalmente para apresentar 

defesa (fl. 210), todavia nada manifestou, sendo que seus patronos 

oportunamente constituídos noticiaram a renúncia ao mandato outorgado 

pela Sra. Ivailse, nos termos do art. 112 do CPC.

Assim, invocando as razões vertidas na decisão de fls. 204, estando a 

atual inventariante enquadrada na hipótese prevista no art. 622, inciso II do 

CPC e com supedâneo no art. 622 caput e art. 624 do CPC, REMOVO DE 

OFÍCIO A SRA. NIVAILSE IVANIL DE SOUZA do encargo de inventariante, 

porquanto “A destituição do inventariante pode ocorrer de oficio, quando 

configuradas uma das hipóteses do art. 995 do Código de Processo Civil.” 

(AGV 3140149 TJPE, 3ª Câmara Cível, Publicação 17/02/2014, julgamento 

23/01/2014, Relator Itabira de Brito Filho).

Doravante, atenta a ordem de preferência legal para o exercício da 

inventariança estabelecida pelo art. 617 do CPC, nos termos do art. 623, 

parágrafo único c/c art. 617, inciso I, ambos do CPC, NOMEIO 

INVENTARIANTE a companheira sobrevivente LUCI DIVINA SOARES, 

facultando-a a firmar compromisso no prazo de cinco dias.

No mais, intime-se a novel inventariante para providenciar a documentação 

indicada na decisão de fls. 177/177verso, no prazo de sessenta dias, sob 

pena de remoção.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708910 Nr: 3802-97.2012.811.0003

 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: LFDOG, KDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2644/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se o equívoco ocorrido quando da 

designação da data para coleta do material genético, uma vez que se 

inexiste expediente forense em referido dia, razão pela qual designo nova 

data para a efetivação do exame de DNA, qual seja, 26 de fevereiro de 

2018, às 10h00min.

No mais, mantenho incólumes as demais determinações constantes na 

decisão de fls. 95/96.

Intimem-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, eis que se trata de feito incluído nas metas 

prioritárias do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 716294 Nr: 11661-67.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARS, MSR, FAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Vistos.

Prima facie, visando conferir efetividade à sentença que fixou os 

alimentos em favor das exequentes, oficie-se ao empregador do 

executado indicado no petitório retro a fim de que promova o desconto da 

verba alimentar vincenda diretamente em folha de pagamento do 

executado, bem como o respectivo depósito em favor das exequentes na 

conta bancária a ser informada no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 529, §2°, do NCPC.

Doravante, indefiro por ora o pedido de inscrição do nome do devedor 

junto aos órgãos de restrição ao crédito - SPC e Serasa, uma vez que não 

foram esgotadas todas as medidas coercitivas expressas na norma a fim 

de coibir a inadimplência do devedor.

Por fim, defiro o pedido de expedição de ofício à CEF para que bloqueie o 

saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor do executado, conforme o 

débito discutido no caso vertente, porquanto é perfeitamente “possível a 

penhora de conta vinculada do FGTS (e do PIS/PASEP) no caso de 

execução de alimentos, havendo, nesses casos, a mitigação do rol 

taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à incidência dos 

princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa 

humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 11/10/2011). Fixo o prazo de dez dias para resposta.

 Na seqüência, em havendo resposta positiva, intime-se a parte 

executada, para querendo, manifestar sobre a penhora, no prazo legal.

 Restando negativa a diligência, abra-se vista à exequente para que venha 

a requerer o necessário no prazo de dez dias.

 Intime-se. Notifique-se. Expediente necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 730580 Nr: 11151-20.2013.811.0003

 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: CARLOS MORAES DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA MORAES DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE NEIVA LUIZA DE AMORIM, DOMINGUES DE MORAES 

DELGADO, MARIO SERGIO DE MORAES DELGADO, SANDRO LUIZ DE 

MORAES DELGADO, QUELLI CRISTINA DE JESUS DELGADO SODRÉ, 

VILSON SODRÉ DOS SANTOS, LUZIA DE LIRA DELGADO, LEILA DE 

JESUS DELGADO, JOELSON DE JESUS DELGADO, ELIANE PATRICIA 

ROSA DE CARVALHO, JOÃO ALBERTO MORAES CARVALHO, ROGERIO 

BORTOLOTI DELGADO, KEILY MARISTELLE DOS SANTOS DELGADO, 

RONALDO BORTOLOTI DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT, OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - OAB:14699

 Vistos etc.,

Prima facie, por estarem preenchidos os requisitos legais, mormente por 

se tratar de herdeiros maiores e capazes, CONVERTO o presente feito de 

INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO. Procedam-se as devidas 

retificações no sistema Apolo e capa dos autos.

Mantenho no encargo de inventariante o Sr. CARLOS MORAES DELGADO 

independentemente de termo.

Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto para 

julgamento.

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO de NEIVA LUIZA DE 

AMORIM, sendo requerente e inventariante CARLOS MORAES DELGADO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos certidão negativa de débito federal (fl. 158), 

estadual (fl. 157) e municipal (fl. 155), e declaração de isenção do ITCD (fl. 

107).

Apresentaram-se as primeiras declarações, contemplando o respectivo 

plano de partilha na forma legal (fls. 24/29).

 Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pela falecida NEIVA LUIZA DE AMORIM, atribuindo aos nela contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 
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terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas e honorários, eis que a parte autora milita sob o pálio da 

Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessário aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública.

 Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732290 Nr: 12535-18.2013.811.0003

 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: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLCTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, ‘b’, do CPC, o acordo tal 

qual celebrado, via de consequência, revogo o provimento liminar de fl. 16. 

O cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira.Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida ao divorciando, restando 

outrossim deferido o r. beneficio à divorcianda a teor da declaração de 

hipossuficiência de fls. 71. Sem honorários, eis que o caráter consensual 

faz presumir a existência de ajuste particular sobre r. verba.Preclusa a via 

recursal, expeçam-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 750732 Nr: 8161-22.2014.811.0003

 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: TSDS, TSDS, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 15143, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, por 

conseguinte: a) FIXO a obrigação alimentar do requerido no patamar de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no país, os quais 

deverão ser pagos diretamente à genitora das menores, mediante recibo, 

até o dia dez de cada mês ou depositada na conta bancária informada às 

fls. 60/61, de sua titularidade; b) CONCEDO a guarda definitiva das 

menores T. S. da S. e T. S. da S. em favor da genitora, Sra. L. dos S., com 

regime de visitação livre do genitor, conforme alhures delineado;c) 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o termo de guarda, oportunamente.Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida, 

restando outrossim deferido o r. benefício ao requerido.P.I. Após o trânsito 

em julgado arquive-se e dê-se baixa observadas as formalidades legais. 

Notifique-se o Parquet. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751768 Nr: 8657-51.2014.811.0003

 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: NADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Intimação do patrono da parte requerida acerca da decisão de fls. 82/83, 

para apresentar as provas que pretende produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 781638 Nr: 6838-45.2015.811.0003

 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: ESDS, TSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 10.757

 Vistos etc.,

A teor do petitório retro, invocando o princípio da busca da verdade real, 

hei por bem designar nova data para coleta do material genético para 

efetivação do exame de DNA.

Nesta senda, intimem-se as partes para que compareçam perante a 

Diretoria do Fórum desta comarca de Rondonópolis/MT no dia 02 de abril 

de 2018, às 09h00min, para coleta do material genético, munidos de 

documentos pessoais com foto, cientificando-se o requerido que a recusa 

em submeter-se ao exame de DNA gera presunção ‘juris tantum’ de 

paternidade, conforme súmula 301 do STJ.

No mais, mantenho incólumes as demais determinações constantes na 

decisão de fls. 96.

Atualize-se o endereço do demandado junto ao Sistema Apolo.

Intimem-se. Notifique-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 794719 Nr: 12251-39.2015.811.0003

 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: EDMLCDS, LJDSP, GDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRNDS, VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Vistos etc.,(...).Destarte, tenho que a questão arguida pela demandada se 

confunde com o mérito da demanda em todos os seus termos, carecendo 

a matéria de dilação probatória. Além disso, o documento mencionado pela 

parte, ainda que fosse público, não ostenta presunção absoluta de 

veracidade e, pelo fato de ser particular, as declarações nele articuladas 

representam tão somente indícios de prova das alegações da requerida.

(...), fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais deverão 

recair as provas em torno da causa de pedir e pedido da presente ação: 

1) existência dos requisitos legais configuradores da união estável; 2) se 

comprovada a união estável, qual o período de sua duração; 3) se houve 

a aquisição de bens durante o período de convivência.Desta forma, 

DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) ORAL 

consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 

4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes 

o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do NCPC; 2) DOCUMENTAL, 

consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC.Com relação ao 

depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o 

destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece 
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o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender 

desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que 

a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial/reconvenção e 

contestação/contestação à reconvenção, respectivamente. Considerando 

o pleito de exame imediato do pedido de concessão de direito real de 

habitação em relação ao imóvel destinado à moradia do casal durante a 

união estável (fl. 105), (...) designo audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 11 de abril de 2018, às 15h30min, devendo o Sr. Gestor 

Judiciário adotar as providências necessárias à sua efetiva 

realização.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 805794 Nr: 16616-39.2015.811.0003

 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: INDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSARIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12713/MT, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUSA 

- OAB:21661/O

 Vistos.

A teor do petitório de fls. 51/52, intime-se o demandado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar, por intermédio de seu patrono, acerca da 

proposta de acordo ofertada pela parte autora.

Acaso o demandado manifeste desinteresse na composição, intimem-se 

as partes para, no interstício de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que 

desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova.

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814024 Nr: 891-73.2016.811.0003

 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: ELIAS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GEISIKELLI DA SILVA SANDESSKI 

BOTELHO, IVAIR SANDESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos etc.,

 1. Intime-se pessoalmente o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos a certidão atualizada da matrícula do imóvel 

inventariado, devidamente registrada em nome da falecida Geisikelli da 

Silva Sandeski Botelho, haja vista que o inventário de sua genitora, Sra. 

Divina da Silva Maria se findou antes mesmo do passamento desta, 

conforme consulta realizada no Sistema Apolo.

2. Ademais, a teor das últimas declarações apresentadas (fls. 45/47), 

deverá o inventariante retificar o plano de partilha apresentado, haja vista 

que, acaso o herdeiro Ivair Sandeski pretenda renunciar ao seu respectivo 

quinhão hereditário, tal pretensão haverá de ser formalizada através de 

escritura pública ou termo nos autos porquanto “A renúncia à herança 

depende de ato solene, a saber, escritura pública ou termo nos autos de 

inventário; petição manifestando a renúncia, com a promessa de 

assinatura do termo judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade 

seja ultimada.” (Superior Tribunal de Justiça – Terceira Turma/ REsp 

431.695/SP/ Relator: Ministro Ari Pargendler/ Julgado em 21.05.2002/ 

Publicado no DJ em 05.08.2002, p. 339) no mesmo sentido (TJMT, Agravo 

de Instrumento nº 123756/2011, rel. Marcos Machado, j. em 28-11-2012 e 

TJRS, Agravo de Instrumento nº 70044560316, rel. Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, j. em 30/08/2011).

3. Sem prejuízo, o inventariante deverá declinar o atual endereço do 

genitor da ‘de cujus’, tendo em vista não ter sido até então localizado (fls. 

50, 54 e 57), requerendo o que de direito.

 4. Em sendo inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto nos itens ‘1’, ‘2’ e ‘3’ da 

presente decisão. Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006472-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. M. (REQUERIDO)

R. B. D. S. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: MARCIA REJANE GUIMARÃES DE SOUZA. Parte Requerida: 

RICHARDY BENEVIDES DE SOUZA E VIVIAN DE SOUZA MOURA. PRAZO: 

20 (VINTE) DIAS - FINALIDADE: 1006472.18.2017.8.11.0003 - PJE - 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA VIVIAN DE SOUZA MOURA, brasileira, 

demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, 

para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, 

c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA, promovida pela parte citada acima. A autora é tia materna da 

menor K. M. M. S. assumindo a guarda de fato desde que esta tinha 06 

(seis) meses de idade. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a 

fim de que seja concedida em definitivo a guarda da menor em favor da 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) 5. Estando a requerida em 

lugar incerto e não sabido e o demandado recolhido no ergástulo público 

localizado na cidade de Água Boa/MT, deixo de designar audiência de 

conciliação ante a inviabilidade de comparecimento das partes. 6. 

Doravante, defiro o pedido de citação pela via editalicia da demandada V. 

de S. M., conforme postulado junto à exordial. Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para o edital, correndo da data da primeira publicação. Por se tratar 

de parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no 

órgão oficial (artigo 232,§ 2º, do CPC). Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, fica desde já nomeado o Dr. Samir Badra Dib para apresentar 

impugnação, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. Após, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação. 7. 

No mais, cite-se o requerido R. B. de S. na Penitenciária da cidade de 

Água Boa/MT, consoante informação disposta no ID 10773965. Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida 

Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 26 de janeiro 

de 2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL DE MATTOS NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

PROCESSO N° 1000397-26.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c 

indenização de danos morais c/c pedido de antecipação de tutela proposta 

por JARDEL DE MATOS NOGUEIRA em face do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT - SANEAR. O 

autor atribuiu à causa o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (Id. 

11450472). 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 
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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 apresenta 

complexidade, bem como, é de se convalidar que de acordo com a 

Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz determinar se necessário a 

realização de exame técnico para o julgamento da causa, “in verbis”: “Art. 

4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou 

ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no 

caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de 

Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009. 

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias 

antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor da causa 

apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que 

afasta a competência deste juízo. Deste modo, considerando que nesta 

comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência 

para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do 

art. 1º, da referida Resolução nº 004/2014/TP. 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, 

quarta-feira, 24 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000432-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANTIELEN DE OLIVEIRA CAMPOS DOS REIS (REQUERENTE)

LARISSA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO N.º 1000432-83.2018.8.11.0003 VISTO. LARISSA DE 

OLIVEIRA CAMPOS e DANTIELEN DE OLIVEIRA CAMPOS ajuizaram pedido 

de Alvará Judicial, para levantamento de saldo no PASEP/PIS e valores 

depositados em contas vinculadas ou não, aduzindo, em síntese, que são 

herdeiras de José Udantes Campos, falecido no dia 12 de junho de 2012. 

Aduzem que o de cujus possui saldo no PASES/PIS e valores depositados 

em contas vinculadas (FGTS), e que são as únicas herdeiras do mesmo. 

Assim, requereram o recebimento do pedido de alvará, a fim que de sejam 

autorizadas a receberem a quantia existente junto à instituição bancária, 

depositadas em nome do falecido. É o relatório. Decido. De início, mister se 

faz analisar a competência deste Juízo para processar e julgar a presente 

demanda. Na hipótese, as requerentes pretendem a concessão de alvará 

judicial para o recebimento de saldo do PASEP/PIS e valores depositados 

em contas vinculadas (FGTS), em nome do genitor falecido. A Resolução 

N. 11/2017/TP redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais de 

Rondonópolis, de modo que este Juízo passou a deter a seguinte 

competência: “Processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais, 

bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com a 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública” 

(art. 1º). Já as Varas Especializadas de Família e Sucessões passaram a 

deter competência para: “Processar e julgar os feitos envolvendo as 

matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária e as cartas precatórias cíveis de sua competência (...)” (art. 

1º). Assim, tratando-se a presente demanda de jurisdição voluntária, 

verifico a incompetência deste juízo, sendo a competência para o 

processamento deste feito de uma das Varas de Família e Sucessões. 

Com estas considerações, em atenção a Resolução N. 11/2017/TP, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento da 

demanda e, de consequência, determino a redistribuição dos autos para 

uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Processo: 1000430-16.2018.811.0003 VISTO. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento do valor das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA POLONI SANCHES OAB - SP170325 (ADVOGADO)

HAMILTON FERNANDES DA SILVA OAB - MT17125/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo: 1000422-39.2018.811.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se desejam produzir outras 

provas perante este Juízo, justificando, em caso positivo, o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 24 de janeiro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002701-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

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 nº 1002701-66.2016.811.0003 VISTO. Intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 10 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. º 1000270-59.2016.811.0003 VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por MARIA DE LOURDES GUIMARÃES RODRIGUES 

em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO. É o relatório. Decido. 

Conforme determinado no acórdão de fls. 231/240 do PDF, o percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 
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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, 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 perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 

n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e 

nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com. Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador 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 Município de São José do Povo, ora vencido, é o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

PERICIAIS.ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O 

RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de 

liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao 

devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 

21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; 

AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). Ademais, fixo o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 

mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão 

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 do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se, 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 o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de conhecimento 

em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata 

conversão do tipo do processo para liquidação de sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 11 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807185 Nr: 17083-18.2015.811.0003

 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: IVONETE CUSTODIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767793 Nr: 1241-95.2015.811.0003

 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: MARIA ARAUJO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 410440 Nr: 6507-10.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:1635550

 Com essas considerações, EXCLUO a multa cominatória imposta nos 

autos, ante o cumprimento da obrigação principal. Tendo em vista que o 

INSS adotou todas as medidas impostas nos autos, determino o 

ARQUIVAMENTO deste feito.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 19 de 

janeiro de 2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725588 Nr: 6544-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALISERV SERVIÇOS QUALIFICADOS LTDA, 

ALBENIDES DE JESUS CANABARRO FERNANDES, ELAINE TERESINA 

ANTES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: \LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 VISTO EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em face de QUALISERV SERVIÇOS QUALIFICADOS 

LTDA, ALBENIDES DE JESUS CANABARRO FERNANDES e ELAINE 

TERESINA ANTES FERNANDES.

É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que os executados efetuaram o pagamento da obrigação, 

conforme certidão de fls. 60.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Ademais, intimem-se os executados para, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas), efetuarem o pagamento das custas, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ.

Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do arresto ou 

penhora, se houver.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

 Após, arquivem-se os autos.
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P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739041 Nr: 1365-15.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA SOUZA DE MORAES - 

OAB:OAB/ MT 14.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do(a )advogado(a) constituído(a), Dra. 

MAYRA SOUZA DE MORAES, OAB/MT 14.747, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação de fls. 211/220.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782890 Nr: 7368-49.2015.811.0003

 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: CLAUDIA HLENA SOTTERO BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733783 Nr: 13699-18.2013.811.0003

 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: MARIA DE LOURDES TRINDADE CAMPANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734668 Nr: 14425-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750599 Nr: 8077-21.2014.811.0003

 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: MARCELO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCIO HISTER, CLEBER LUIZ CESARI SANTOS, CLAUDOMIRO 

HERCULONO DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA VIEIRA MARTINS DA 

SILVA HISTER - OAB:15.544, KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA 

DINIZ - OAB:4.481 OAB/MT, MARCOS TULIO ARGUELHO - OAB:10321 

OAB/MT, PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, Thalles Passos de Almeida - OAB:

 VISTO.

MARCIO HISTER opôs embargos de declaração em face da sentença de 

fls. 503/511, alegando contradição e erro material, ao argumento de que o 

magistrado não considerou a sucumbência recíproca do autor em relação 

ao requeridos, na medida em que julgou improcedente o pleito de lucro 

cessantes e parcialmente o dano moral, fazendo jus os patronos dos 

requeridos aos honorários de sucumbência, ainda que o autor seja 

beneficiário de justiça gratuita (fls. 514/519)

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade.

 No mérito, a pretensão trazida por meio destes embargos é improcedente.

Analisando os autos, verifico que inexiste contradição ou erro material na 

sentença prolatada neste feito, uma vez que se encontra nítido na 

fundamentação os motivos que levaram à parcial procedência dos pedidos 

e a fixação dos honorários.

Com efeito, o embargante, por meio de embargos declaratórios, pleiteia a 

condenação do autor em honorários aos patronos da parte ré, alegando 

sucumbência recíproca.

Porém, na hipótese dos autos, não se aplica a regra da sucumbência 

recíproca das partes e sim da sucumbência em parte mínima do pedido 

(parágrafo único, do artigo 86, do CPC), já que o autor alcançou a 

procedência de dois pedidos (declaração de nulidade da alteração 

contatual e dano moral), sendo-lhe negado apenas o pedido de pagamento 

a título de lucro cessante.

O fato de o dano moral ter sido fixado em valor inferior ao pleiteado, por si 

só, não induz a fixação recíproca do ônus sucumbencial, haja vista que o 

dano moral é estimativo, ficando ao livre e prudente arbítrio do Juiz a sua 

fixação. Não há que se falar em êxito parcial ou sucumbência recíproca, 

cuidando-se, portanto, de sucumbência total, uma vez que o objeto do 

pedido é a condenação por dano moral.

Portanto, entendo que os honorários fixados estão de acordo com a regra 

do CPC.

Além disso, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não 

operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na sentença.

 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “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. Como regra, não 

tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045).

 Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito 

infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento 

esposado pelo embargante.

 Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

 Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração ofertados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 769033 Nr: 1720-88.2015.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOLISE DE BEM MAGNABOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776290 Nr: 4738-20.2015.811.0003

 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: MARILENE DOS REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779037 Nr: 5802-65.2015.811.0003

 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: MARIA IVONETE VALADARES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814370 Nr: 1000-87.2016.811.0003

 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: AIDI GRACIOSA DOS SANTOS ABES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820028 Nr: 2930-43.2016.811.0003

 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: ARIONETE FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34590 Nr: 9333-63.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC LAREM PECAS E ACESSORIOS LTDA, 

CONCEICAO APARECIDO ESTEVAO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONCEICAO APARECIDO ESTEVAO 

SALES, Cpf: 34562702168. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: VISTO. O (a) exequente requer a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao (a) executado (a), 

por meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas 

diligências realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do (a) 

executado (a).O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que o (a) executado (a) venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o (a) executado 

(a) não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, 

sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) 

cadastrados em nome do (a) executado(a).Efetuado o registro, caberá ao 

(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome do (a) executado (a), 

via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o (a) exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018

Maíza Bergamasco Silvério Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 380215 Nr: 8489-30.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ALMEIDA CABRAL ME, 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA CABRAL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 
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OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 VISTO.

1. Analisando os autos, verifico que está apócrifa a petição de fls. 96/101, 

assim, intime-se seu subscritor a fim de que aposte sua assinatura.

 2. Atendida a determinação, conclusos.

 3. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393342 Nr: 6903-21.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDSD, MDDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M. D. DOS SANTOS DOHO, CNPJ: 

01096309000190 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

DORIA DOS SANTOS DOHO, Cpf: 46893059191. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. O (a) exequente requer a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao (a) executado (a), 

por meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas 

diligências realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do (a) 

executado (a).O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que o (a) executado (a) venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o (a) executado 

(a) não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, 

sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.O exequente requer a também expedição de Ofício 

à Delegacia da Receita Federal, requisitando as últimas 03 (três) 

declarações de imposto de renda em nome dos executados, a fim de 

localizar bens dos devedores e/ou endereços.O exequente comprovou ter 

esgotados todos os meios possíveis para obter informações do endereço 

ou situação econômica dos executados.Ademais, essa providência 

permite informações sobre o patrimônio dos executados, bem como a sua 

localização, por meio de requisição judicial, via on-line.Com essas 

considerações, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) cadastrados em nome do (a) 

executado(a).Efetuado o registro, caberá ao (a) exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Também 

DETERMINO que seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha 

pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas pelo 

exequente.Localizado o endereço do devedor ou bens passíveis de 

penhora (CPC, art. 835), expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 16 da Lei nº 6.830/80. Juntadas as informações, os autos passarão 

a correr em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria 

fixar no dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).Não 

sendo localizado veículos em nome do (a) executado (a), via RENAJUD e 

sendo infrutífera a busca de dados do executado, a secretaria deverá 

intimar o (a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018

Maíza Bergamasco Silvério Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 425948 Nr: 8118-61.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ISABEL ROSA DA SILVA, ESPOLIO DE ESPERIDIAO 

LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPERON INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE RONDONIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGELA DAYANE QUIULI 

AMARAL - OAB:/RO 4261

 VISTO

1. Cumpra-se a decisão de fls. 197/199.

2. Quanto ao pedido de fls. 203/210, intime-se o executado para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 20 (vinte )dias.

3. A secretaria deverá encaminhar ao executado, via correio, cópia 

integral do processo para possibilitar a manifetação.

4. Adoto essa medida para evitar o extravio dos autos, pois inúmeros 

processos foram encaminhados a outros devedores - Fazenda Pública, e 

simplesmente desapareceram, fato que indubitavelmente prejudica as 

partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734926 Nr: 14637-13.2013.811.0003

 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: ZULMIRA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 745745 Nr: 5391-56.2014.811.0003

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

IBRAMA- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, CLAUDIO ROBERTO NUNES GOLGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: wagner - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571, CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO - 

OAB:OAB/RS 25.345

 "(....) julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação de 

improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em face de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, IBRAMA – INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA e CLÁUDIO 

ROBERTO NUNES GOLGO.Consequentemente, após o trânsito em julgado, 

retirem-se as restrições sobre os veículos de fls. 325; liberem-se, por 

meio de alvará, os valores bloqueados às fls. 334/335 e expeçam-se 

ofícios para os Cartórios de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, 
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Cuiabá/MT, Londrina/PR, Porto Alegre/RS e São Paulo/SP, bem como às 

Juntas Comerciais de Mato Grosso e dos Estados de Rio Grande do Sul, 

Paraná e São Paulo, para que promovam a baixa da respectiva averbação 

de indisponibilidade.Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em 

vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público 

Estadual, conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado 

subsidiariamente.Neste sentido:“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPOSTO ATO 

DE IMPROBIDADE - IMPROCEDÊNCIA - MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO 

CONFIGURADA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E 

HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 17 E 18 DA 

LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP)- RECURSO DESPROVIDO. Na ação 

civil pública destinada à apuração de atos de improbidade administrativa, o 

Ministério Público não se sujeita às regras ordinárias de sucumbência 

processual, prevalecendo a norma do art. 18 da LACP sobre a do art. 20 

do CPC. A menos que se demonstre cabalmente a ocorrência de má-fé do 

agente Ministerial (fato não ocorrido no presente caso), não cabe a 

condenação nos ônus da sucumbência (1694253 PR Apelação Cível - 

0169425-3, Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de 

Julgamento: 18/05/2005, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2005 

DJ: 6887).P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767157 Nr: 954-35.2015.811.0003

 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: MARIA DE FATIMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783689 Nr: 7635-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA, YEDA MARIA VIEIRA 

NASCIMENTO, JANGREESLEI DA SILVA, LUIZA MARIA GONÇALVES DE 

SOUZA, PAULA REGINA CALESTINI GAIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "(...)Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA, YÊDA MARIA VIEIRA 

NASCIMENTO, JANGREESLEI DA SILVA, LUIZA MARIA GONÇALVES DE 

SOUSA, PAULA REGINA CALESTINI GAIOTTO, o que faço para julgar 

extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Desentranhe-se a petição de fls. 138 porque 

não guarda relação com estes autos. Condeno os autores ao pagamento 

das custas processuais e 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.Entretanto, declaro 

suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir 

o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas 

se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que 

a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 

código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784678 Nr: 8026-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILA CHABAN PEREIRA, NAILA CHABAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 "(...)Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita 

formulada pela empresa autora.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.Pelo princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa atualizado, nos termos dos artigos 85, § 3º, I, c/c § 

4º, III, do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, arquivem-se.P. 

R. I. C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799334 Nr: 14061-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESERVE BIO JET INFORMATICA LTDA, ELIZ 

MEIRE PEREIRA GONÇALVES, RICARDO ROCHA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO ROCHA DE MELO, Cpf: 

95611819168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD. 

É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o (a) executado (a) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o (a) executado (a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 448 de 689



qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma 

do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em 

30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução.DEFIRO, ainda, a penhora 

de bens em nome da parte devedora, via sistema RENAJUD, tornando 

inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao (a) exequente 

diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o 

Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos 

veículos.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018

Maíza Bergamasco Silvério Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801634 Nr: 15038-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAURA DE OLIVEIRA NOGUEIRA NETA, 

IZAURA DE OLIVEIRA NOGUEIRA NETA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IZAURA DE OLIVEIRA NOGUEIRA NETA, 

Cpf: 55011543153, Rg: 604.258, Filiação: Antonio de Oliveira e Otaiza de 

Oliveira Nogueira, data de nascimento: 02/02/1969, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, divorciado(a), vendedora autonoma e atualmente em 

local incerto e não sabido IZAURA DE OLIVEIRA NOGUEIRA NETA ME, 

CNPJ: 08699687000107. 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: 06/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IZAURA 

DE OLIVEIRA NOGUEIRA NETA e IZAURA DE OLIVEIRA NOGUEIRA NETA 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5206/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 33.883,64

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806684 Nr: 16944-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSIMAR MORAES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 "(...) fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão 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 do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se, 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 o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. (...)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813686 Nr: 796-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACTOR PARTS PECAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLA LTDA, ESPOLIO DE EURIPEDES DIAS DOS SANTOS, JOAO 

BATISTA ROSA, CHRISTIAN DAVES GUIMARAES ROSA, ADAHER DE 

LARA PINTO, ELIAS DE SOUSA ROSA, JOEL DE LARA PINTO, KEITE 

AGNES GUIMARAES ROSA CUSTODIO, AILTON MIGUEL DE OLIVEIRA, 

CLAUDIO CESAR CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:MT0005009, OTACILIO PERON - OAB:3684

 Intimação dos exequentes, representados pelo advogado Otacilio Peroan 

OAB MT 3684-A, para, no prazo de 05 (cinco) dias, adequarem o pedido 

de fls. 76/77 aos termos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

apresentando demonstrativo do cálculo dos valores devidos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 822266 Nr: 3704-73.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 842658 Nr: 9260-56.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIONIL NUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 851894 Nr: 447-06.2017.811.0003

 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

 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:

 "(...)Disso conclui-se que são inadmissíveis os embargos à execução 

antes da penhora na execução fiscal.Com estas considerações, nos 

termos dos artigos 1º e 16, § 1º, ambos da Lei nº 6.830/1980, REJEITO os 

presentes embargos do devedor, porquanto não garantida à 

execução.Honorários advocatícios indevidos, já que sequer houve citação 

da parte contrária.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para providências 

necessárias. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 395256 Nr: 8772-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:3409/RN

 VISTO

 Todas as questões já foram decididas neste feito, inclusive o INSS já 

depositou nos autos o valor devido ao autor.

Assim, expeça-se alvará em favor do autor, transferindo os valores 

depositados às fls. 315.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 715382 Nr: 10656-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAB JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 Visto em Correição.

 Processo em ordem.

Aguarde-se o transcurso do prazo fixado nos autos para a prática da 

diligência e/ou ato pela parte interessada.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 717059 Nr: 12476-64.2012.811.0003

 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: ERDC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte Requerida Estado de Mato Grosso, representada por 

seu Procurador Geral do Estado, para tomar ciência dos alvarás 

expedidos de n. 374339-P/2017, 374340-3/2017, 374342-P/2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738425 Nr: 984-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIO CLAUDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão 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 do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se, 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 o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 758985 Nr: 12741-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MORGANA APARECIDA SILVA DE MARCHI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760156 Nr: 13425-20.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINDINALVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784990 Nr: 8185-16.2015.811.0003

 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: SILVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 
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OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786630 Nr: 8864-16.2015.811.0003

 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: ALVAIR RODRIGUES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794098 Nr: 11954-32.2015.811.0003

 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: MARIA JOSE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794559 Nr: 12177-82.2015.811.0003

 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: DORALICE MIRANDA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814041 Nr: 900-35.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 825420 Nr: 4769-06.2016.811.0003

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL SANTOS MUNIZ, EDUARDO 

WEIGERT DUARTE, VALDEIR ROSA DUARTE, CAMILA NAIARA 

RODRIGUES SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JUNIOR - 

OAB:6132-*B, ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB:6132/B, ELLY 

CARVALHO JUNIOR - OAB:ELLY CARVALHO

 Defiro a produção de prova testemunhal, por ser necessária para o 

julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de abril de 2018, às 15h30min.b) Defiro o depoimento pessoal dos 

réus. Intimem-se os réus para prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-os da pena de confesso, caso não compareçam ou, 

comparecendo, se recusem a depor.c) As testemunhas das partes 

deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo 

CPC).d) Intimem-se o Promotor de Justiça, os requeridos e o advogado 

deles.Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 19 de janeiro de 2018.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000473-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IVO CAJANGO GUEDES (IMPETRANTE)

TATIANA PORTELA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

I – Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, artigo 321 do CPC, cumprindo os 

termos do art. 13, § 1º da Resolução 22/2011 do TJMT. No mesmo prazo 

deverá corrigir o polo passivo, posto que o mandado de segurança deve 

ser promovido contra pessoa jurídica (autoridade coatora), nunca contra o 

órgão. II – Não cumprida à determinação acima, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Rondonópolis, 26 de janeiro de 2018. Wagner 

Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 821575 Nr: 3452-70.2016.811.0003

 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: GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para , querendo, manifestar-se no 

prazo de dez dias.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 726755 Nr: 7668-79.2013.811.0003

 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: MARILEI ALVES DE SOUZA, ALCENO RAMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MILTON MELLO MUTO, HOSPITAL 

REGIONAL DE RONDONOPOLIS ( IRMÃ ELZA GIOVANELLA ), ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NUBIA PANIAGO 

PEREIRA - OAB:MT/5780, PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA em razão da perícia determinada nos 

autos, a realizar-se no dia 08 DE MARÇO DE 2018, ÀS 07:30 HORAS, 

no(a) Consultorio Médico VITTACLIN situado à Rua 7 de setrmbro, nº 632, 

Vila Birigui - Rondonópolis-MT. O periciando deverá portar-se do seu RG e 

CPF, no ato do comparecimento.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 432401 Nr: 1066-77.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S G DE CARVALHO, SAVIO GARCIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA 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

 Intimação dos advogados da parte executada, Dr. Raul Astuti Delgado, 

OAB/MT nº 6.682-B e, Drª Leidamar Cândida da Silva Ferrari, OAB/MT nº 

9697, para ter vistas dos autos conforme requerido na petição de fls. 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 726120 Nr: 7065-06.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROSA DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

TRANSPORTADORA TABORDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVETE MARIA CARIBÉ DA 

ROCHA - OAB:OAB/PR 35.359, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 I – Indefiro o pedido de depoimento pessoal do requerido Município de 

Rondonópolis, posto que a Administração não tem como depor.

II – Defiro a substituição de testemunhas requeridas em fl. 242.

III – Expeça-se o necessário para expedição da devida missiva, 

advertindo-se que se não for comprovado o preparo da missiva pelo 

requerido Transportadora Taborda em 10 dias, será prejudicada a prova e 

encerrada a instrução probatória.

IV – Sem recolhimento do preparo das missivas ou com o retorno das 

cartas precatórias devidamente cumpridas, intimem-se as partes para, em 

10 dias, sucessivos, apresentarem memoriais.

V – Vindo-me, por fim, para sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Decisão Interlocutória 1. Relatório. Solicito-lhe informações técnicas a 

respeito da situação relatada nos autos de ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela provisória de urgência, processo n° 

1000426-76.2018.8.11.0003, que tramita nesta 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis movida por Marines Pereira 

de Souza, em face do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a 

autora, no dia 17 de janeiro de 2017 após realizar exame vascular pelo 

médico especialista foi encaminhada com urgência para internação junto 

Hospital e Maternidade Santa Casa como descrito no laudo de solicitação 

de autorização hospitalar (AIH), com diagnóstico CID10 I772 – RUPTURA 

DE ARTÉRIA. Frisa-se que a paciente apresenta RISCO IMINENTE DE 

COMPLICAÇÕES COMO AVC E ÓBITO conforme preenchido no laudo do 

médico cirurgião vascular e endovascular Adriano Felipe Groff Funk- 

CRM- 729. Em detrimento da patologia necessita realizar urgentemente o 

procedimento de ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA + 

EMBOLIZAÇÃO DE PSEUDOANEURISMA DE ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA 

DIREITA, como consta no pedido de materiais realizado pelo médico 

especialista vascular. Este Juízo requereu a orientação do NAT – Núcleo 

de Apoio Técnico, sendo este completamente favorável. É o relatório. 2. 

Fundamentação. Conforme se infere da inicial, pretende o autor que o 

ESTADO DE MATO GROSSO seja compelido a disponibilizar o 

procedimento cirúrgico necessário. De início, é necessário analisar os 

requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência, dispostos no 

artigo 300, do Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso dos autos, a probabilidade do direito da autora encontra-se 

demonstrada não só em razão dos próprios fundamentos de fato e de 

direito narrados na inicial, mas também pelas provas documentais 

colacionadas aos autos, especialmente pelos documentos de Id n° 

10769680 e 10769435, que demonstram a necessidade da demandante de 

realizar o procedimento cirúrgico pleiteado. O Parecer Técnico n° 

0121/2018, emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico, Quanto à urgência do 

procedimento: b) Quanto a Indicação do Procedimento: Há indicação do 

procedimento de embolização e angioplastia devido ao tipo de lesão 

encontrada; c) Quanto à urgência do procedimento: O procedimento 

caracterizado como URGÊNCIA, há risco de perda de oportunidade; 

Ademais, cumpre anotar que a saúde é bem essencial à sobrevivência 

humana, direito fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de 

atendimento integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do 

Poder Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir 

uma situação em que um cidadão, como o caso do requerente, portador de 

doença, não receba o tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna 

consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio 

de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, 

menor sofrimento e melhor qualidade de vida. Vejamos: “Art. 196. a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” A respeito desse preceito, a melhor 

orientação doutrinária é aquela que, a partir do século XX, considera que 

as normas pertinentes à saúde, por ser ela o mais típico dos direitos 

sociais, têm aplicabilidade imediata, independendo de norma 

regulamentadora. Mais adiante, a Constituição Federal, no seu art. 198, 

consigna que: "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: II - atendimento integral, com 

prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; § 1º - O sistema único de saúde será financiado, nos 

termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes". Assinalo que pelo princípio da solidariedade que norteia o Sistema 

Único de Saúde, todos os entes federados possuem obrigação de prestar 

atendimento à população. Ademais, dificuldades orçamentárias não podem 

servir de pretexto para que o Estado negue o direito à vida e à saúde, 
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assegurados pela Constituição Federal. Consigno, ainda, que o direito à 

vida e à saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários 

(oportunidade e conveniência) da Administração Pública, mas se 

constituem num dever constitucional, não se podendo admitir a alegação 

de falta de recurso público para tratamentos médicos àqueles que não têm 

condições econômicas para suportarem os encargos. Saliento, por 

pertinente, que nossos Tribunais de Justiça vêm entendendo cabível a 

concessão de tutela de urgência em casos como o dos autos, tendo sido 

decididos os recursos até mesmo monocraticamente, pois está em jogo o 

direito à vida, bem maior, protegido pela Constituição Federal no art. 5º, 

caput, bem como no art. 196. De outro norte, no que diz respeito ao 

segundo pressuposto (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo), registra-se sua caracterização, haja vista que, à evidência dos 

fatos alegados, há grave risco do quadro de saúde da paciente vir a ser 

consideravelmente agravado, caso a tutela de urgência não seja 

concedida. No que se refere à possibilidade de concessão de tutela 

específica contra o Poder Público, tendo em vista às vedações impostas 

pela Lei n.º 9.494, de 10-9-97, anoto que, no momento em que restrições à 

concessão de medidas liminares colidirem com os direitos fundamentais do 

homem - como no caso dos autos, em que se tutela o direito à dignidade 

da pessoa humana - elas não poderão ser aplicadas, por flagrante 

inconstitucionalidade. É que, se denegada a liminar, a saúde da paciente 

(requerente) perecerá, portanto, trata-se de situação de urgência, que 

não pode esperar, por óbvio, o final da demanda. Conclui-se, portanto, 

pelo cabimento da tutela de urgência inaudita altera pars, na forma do art. 

9º do CPC. Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento do procedimento cirúrgico, estando 

comprovada a necessidade da medida. No caso dos autos, restou 

demonstrada, prima facie, a necessidade de conceder ao paciente o 

TRATAMENTO DE ANEURISMA E DISSECÇÃO DE AORTA ILÍACA. 3. 

Dispositivo. Com estas considerações, com fundamento no artigo 196 da 

Constituição Federal, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, 

para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça de forma 

gratuita, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) dias, a paciente Marines 

Pereira de Souza , o procedimento cirúrgico de TRATAMENTO 

ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA + EMBOLIZAÇÃO DE 

PSEUDOANEURISMA DE ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA DIREITA,, a ser 

realizado no Hospital Geral Universitário de Mato Grosso, cuja obrigação 

deverá se estender durante todo o tratamento, sob pena de serem 

bloqueados valores dos cofres públicos para custear o referido 

tratamento. Comunique-se a presente decisão, via fax, malote digital ou 

e-mail, ao Gabinete do Secretario de Estado de Saúde, diante da urgência 

de tal procedimento. Intime-se o (a) Diretor(a) do Hospital Geral 

Universitário para que realize o procedimento cirúrgico de TRATAMENTO 

ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA + EMBOLIZAÇÃO DE 

PSEUDOANEURISMA DE ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA DIREITA, na 

paciente Marines Pereira de Souza. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. 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). Cite-se, intimando-se em seguida o 

requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias. Intime-se a parte autora. Rondonópolis, 26 de janeiro de 2018. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005319-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de executivo fiscal em que o 

Município de Rondonópolis/MT visa execução forçada de tributos devidos. 

O executado quitou os débitos objeto desta ação. O exequente informou 

quanto ao pagamento e se manifestou pela extinção do processo, com 

ressalva ao pagamento dos honorários. É o relatório. 2. Fundamentação. 

Considerando que o executado efetuou o pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo referente às CDAs objeto desta ação, 

conforme informado pelo exequente e devedor. Conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O pagamento constitui forma de extinção 

do crédito tributário, conforme dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário 

Nacional. Consequentemente, adimplida a obrigação tributária objeto da 

execução e, por conseguinte, de seus embargos, deve-se determinar a 

extinção da demanda judicial na forma do art. 794 do Código de Processo 

Civil c/c art. 269, inc. V, do Código de Processo Civil. Não detém os efeitos 

da preclusão ou da coisa julgada o despacho citatório que estabelece 

honorários advocatícios em execução fiscal, de modo que a sentença que 

extingue o feito pode alterar o montante dos honorários anteriormente 

estabelecidos. (TJMG – número do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) 

– Rel. Des. Maria Elza; julg. 09/07/2009; DJE 22/07/2009). 3. Dispositivo. 

Vistos em correição. Diante do exposto, julgo extinto o processo de 

execução, em relação à cobrança das CDAs objeto desta ação em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada por este juízo. Custas pelo executado. Intime-se o 

devedor, por DJE se houver defensor cadastrado, para pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, observando-se os 

dados do credor no evento 10498882. Publique-se, Registre-se, e 

Intimem-se. Rondonópolis, 26 de janeiro de 2018. Wagner Plaza Machado 

Junior Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 617157 Nr: 192-64.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568, RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854

 Intimação dos advogados do réu, Dr. RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB/MT 15854 e Dr. GILBERTO ALMEIDA - OAB/MT 15568, da designação 

do juri para o dia 28/02/2018 as 08:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 606619 Nr: 4438-74.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CEBALHO BARBOSA, GIOVANI 

RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibelia Maria Lente de 

Menezes - OAB:2.302/A, Daiany Cebalho Correa Barbosa - 

OAB:19634/0, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Diogo Peixoto 

Botelho - OAB:15.172, JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA - 

OAB:12533

 Intimação a Advogada do Reu Dr: Janaina Ribeiro Bezerra Barbosa 

OAB:12533/MT, para comparecer a Sessão de Julgamento no Tibunal do 

Juri que se realizará no dia 06/03/2018 as 08:30 no Forum local.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 314941 Nr: 4-81.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO BELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647947 Nr: 8391-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. CLEYSON BATISTA DA SILVA- OAB/MT 19.275, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

DO RÉU DOUGLAS HENRIQU SILVA LENCI, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL 

Nº 8391-07.2016.811.0064- CÓDIGO 647947.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 627559 Nr: 462-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA FRANCIELE FERREIRA SANTANA, 

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA, MARCOS ROBERTO DE 

SOUZA TELES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DR. DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS- 

OAB/MT 21.614/0 E DR. FRANCISCO SILVA- OAB/MT 18.408/A, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTEM OS MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS 

DE AÇÃO PENAL Nº 462-54.2015.811.0064- CÓDIGO 627559.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622805 Nr: 5785-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Vistos, etc.

Em vista a manifestação de fl. 164 e tendo em vista que a Dra. Thelma 

Aparecida Garcia Guimarães foi nomeada curadora do acusado JONAS 

DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA, com fulcro no artigo 399 do CPP, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2018, às 

16:40 horas.

Intime-se o acusado, sua curadora e defensora o Ministério Público, a 

vítima e as testemunhas arroladas pelas partes para que compareçam à 

audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630660 Nr: 2849-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22.656-O-MT

 Vistos, etc.

Em tempo, tendo em vista que por ocasião da prolação da sentença de fls. 

118/121 não foi arbitrado os honorários advocatícios em favor do 

causídico Wiston Cristaldo G. Chaves, OAB nº 22.656/O, hei por bem 

arbitrar.

Diante disso, considerando o patrocínio gratuito realizado pelo advogado 

Dr. Wiston Cristaldo G. Chaves- OAB nº 22.656/O em favor do acusado, 

com fulcro no disposto no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, CONDENO o 

Estado de Mato Grosso a pagar em favor do referido defensor dativo os 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Para 

tanto, determino a imediata expedição da certidão pertinente para fim de 

cobrança, na forma do Provimento nº 09/07-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639952 Nr: 1517-06.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 INTIMAÇÃO DO DR. CELIO PAIÃO- OAB/MT 18.145-A, PARA QUE NO 

PRAZO APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS DO RÉU FABIANO E SOUZA 

FREITAS, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 1517-06.2016.811.0064- 

CÓDIGO 639952.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655801 Nr: 5197-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAÍS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da advogada Drª Carla Patrícia Vilela do Nascimento, OAB/MT 

15.528, para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 

de fevereiro de 2018, às 13h30min, nos Autos de Processo nº 

5197-62.2017.811.0064

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 332177 Nr: 2988-67.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 INTIMAÇÃO DA DRª TATIANE BONISSONI- OAB/MT 18.717, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL APRESENTE ÀS CONTRARRAZÕES DO APELO DO MP, 

INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 2988-67.2010.811.0064- 

CÓDIGO 332177.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 660652 Nr: 9518-43.2017.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR GUILHERME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT

 Vistos, etc.Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do 

acusado Altair Guilherme de Oliveira à fl. 136.À fl. 137 o nobre gestor 

judiciário desta vara certificou a intempestividade do apelo recursal do réu 

Altair.É o breve relato. Decido.Contudo, embora a contagem de prazo feita 

pela defesa do acusado esteja equivocada e intempestiva, hei por bem 

receber o recurso de apelação interposto à fl. 136, em seus legais 

efeitos.Ademais, em recente julgado da 3ª câmara criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabeleceu-se por eventualmente 

convencido da ausência de algum ou alguns dos requisitos de 

admissibilidade recursal, porquanto sua manifestação é precária, uma vez 

que realiza o juízo de admissibilidade de forma diferida; não pode obstar o 

seguimento da irresignação para o juízo ad quem, a quem incumbe o juízo 

definitivo pessoal do condenado depois de determinada a sua intimação 

por edital, tem-se que foi equivocada a decretação do trânsito em julgado 

da sentença em inobservância ao novo termo a quo do prazo recursal 

[intimação pessoal do réu acerca da condenação], impondo-se, pois, o 

processamento do recurso de apelação cujo seguimento restou denegado 

à título de intempestivo. 6. Carta testemunhável provida para destravar o 

recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que negou 

seguimento ao apelo defensivo manejado em face da sentença 

condenatória. Provimento do recurso em sentido estrito para afastar o 

trânsito em julgado do decisum, e autorizar o regular processamento do 

recurso de apelação. (Carta Testemunhável 51585/2016 - Classe: 

CNJ-418 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. Protocolo Número/Ano: 51585 / 

2016. Julgamento: 15/02/2017. REQUERENTE(S) - DELVI GOMES DE JESUS 

(Advs: Dr. EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB 11134/MT), 

REQUERIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO 

GIRALDELLI).Portanto, formalizado o Recurso de Apelação interposto, já 

com as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação. Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662972 Nr: 11448-96.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330

 INTIMAÇÃO DO DR. ANGELO BERNADINO DE MENDONÇA JUNIOR- 

OAB/MT 16.330, PARA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA NOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA 

1144896.2017.811.0064- CÓDIGO 662972, ORIUNDA DA COMARCA DE 

GUIRATINGA/MT.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664014 Nr: 12494-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Da análise do processo, verifico que o réu foi intimado (fl. 87v) e não 

compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, 

motivo pelo qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Diante da inquirição do informante e decretada a revelia do acusado, 

declaro encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663885 Nr: 12392-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 Vistos, etc.

Recebo os recursos de apelação interpostos às fls. 140 e 145, ante a 

certificação de suas tempestividades às fls. 144 e 146, em seus legais 

efeitos.

Formalizado os recursos de apelação interpostos, já com suas razões 

(fls. 140v/143 e 149/154) e contrarrazões (fls. 147/148 e 157/163), 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663599 Nr: 12068-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON ANDERSON LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que a testemunha Pm. Paulo Henrique 

Fernandes da Silva e a testemunha Pm. João Felipe Queiroz de Melo, 

ambas requisitadas, justificaram suas ausências em fls. 95 e 106. Em 

relação ao informante Gustavo de Lima Silva, verifico através de certidão 

de fl. 105, o oficial de justiça certifica que não houve tempo hábil para o 

cumprimento da diligência, pois, recebeu o mandado nesta data.

 Assim, não me resta outra alternativa senão redesignar a presente 

audiência para o dia 15 de fevereiro de 2018, às 16h15min.

Expeça-se mandado de intimação para o informante Gustavo de Lima 

Silva, no endereço de fl. 102.

Requisitem-se os policiais militares e o réu.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663641 Nr: 12108-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição da testemunha Renato Ferreira 

Nobre e da vítima Carlos Alberto Muller, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e legais.

A pedido do réu por ocasião de seu interrogatório, determino seja oficiado 

à diretoria da penitenciária solicitando o tratamento médico/hospitalar 

adequado ao ferimento no pé do reeducando.

Diante da inquirição da testemunha, das vítimas e interrogatório do réu 

neste ato, declaro encerrada a instrução e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665306 Nr: 13619-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 455 de 689



 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 (...)22.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Eduardo Bispo da Silva como incurso nas sanções previstas 

no art. 157, caput, do Código Penal.IV – DOSIMETRIA DA PENA 23.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.24.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 analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de 

reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada 

negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.b)Antecedentes: não havendo informações acerca de 

condenação penal existente em desfavor do acusado, deixo de valorar 

negativamente este ponto.c)Conduta social: a conduta social deve ser 

valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 

Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666064 Nr: 14248-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSC, AAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos, etc.Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa 

causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou 

‘fumus commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos 

seus termos.Expeça-se mandado de citação dos acusados PAULO 

CÉSAR DA SILVA CARVALHO e ADRIELI APARECIDA PORTO FERREIRA 

para, querendo, apresentarem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se os acusados não constituirem defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-los.Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar 

no mandado de citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar 

aos acusados se pretendem 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.Outrossim, oficie-se a autoridade policial 

requisitando-se: a) a continuidade nas investigações em relação ao crime 

perpetrado em desfavor da vítima Edna Gomes Carvalho, especialmente 

com sua localização e oitiva sobre os fatos, bem como o envolvimento de 

outras pessoas na prática do crime; b) a continuidade nas investigações 

em relação aos fatos atribuídos à advogada Lucimar Batistella, conforme 

determinado no último parágrafo da decisão de fls.147/151 do feito em 

apenso cód. 666164; c) a juntada de novo DVD-R com as imagens das 

câmeras de segurança da Lotérica São José, uma vez que não foi 

possível visualizar parte dos arquivos da mídia de fl. 61; d) a realização de 

diligências visando obter cópia dos documentos pessoais do adolescente 

Lucas Gabriel da Silva, os quais não acompanharam o inquérito 

policial.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.: 621574 Nr: 4677-10.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELLINO HANDRILL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos, etc.

Diante do contido no ofício n. 2.526/2017, juntado à fl. 80 dos autos, e 

atento ao caso, entendo, mesmo ausente norma especifica que 

regulamente tal procedimento, por questão de coerência e até mesmo em 

benefício ao réu, que se encontra inadimplente com as prestações 

pecuniárias impostas, ser possível a vinculação do valor recolhido a título 

de fiança pelo acusado à sua execução penal para fins de eventual 

compensação da pena pecuniária.

Pelo exposto, oficie-se à Conta Única do TJ/MT determinando a vinculação 

do valor recolhido a título de fiança nos presentes autos (guia n. 

081240000002514527) à execução penal cód. 639279, em trâmite perante 

a 4ª Vara Criminal desta comarca.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654301 Nr: 3861-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JÚNIOR ARRUDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 (...)Com relação à sustentação de ausência de prova de materialidade 

arguida pela defesa, verifico que esta não prospera. Isto porque, embora 

a arma tenha sido apreendida na residência de Ronaldo Somokovitz (já 

denunciado na ação penal cód. 653880), tudo indica ser de propriedade 

de Alan. Além disso, na atual fase processual, verifico que não pode ser 

desconsiderada a eventual ocorrência do porte compartilhado. Destarte, 

analisando a exordial acusatória de fls. 06/07, verifico que a ilustre 

Promotora de Justiça narrou conduta autônoma do crime de roubo 

praticado do dia 10.03.2017, tendo em vista que após a prática do referido 

crime apurado na ação penal/cód. 653880, Alan supostamente guardava o 

armamento na residência de Ronaldo, embora fosse de sua propriedade. 

Assim, tanto Alan quanto Ronaldo teriam supostamente praticado ao 

menos um dos verbos núcleo do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da lei 

10.826/06, razão pela qual o Ministério Público ofereceu denúncia contra 

ambos, sendo que a acusação oferecida contra Alan foi realizada neste 

feito visando não atrasar a marcha processual daquela ação penal (cód. 

653880), não havendo, portanto, que se falar em consunção. Além disso, 

entendo que as sustentações arguidas pela defesa confundem-se com o 

próprio mérito da ação e, portanto, necessitam de maior dilação probatória, 

motivo pelo qual indefiro os pedidos formulados às fls. 99/102. Outrossim, 

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 

15 de fevereiro de 2018, às 15:15 horas.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662345 Nr: 10882-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH APARECIDA GONÇALVES 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, DEMÓSTENES MIRANDA MACEDO, 

WANDERLEY DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON MENDES BASTOS - 

OAB:23933, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, JOÃO GABRIEL CHAVES - 

OAB:

 termos do art. 1.566 e seguintes da CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, 

encaminhando-se ao juízo da 4ª vara de execução penal desta comarca.

128. Deixo de condená-los ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.
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129. 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; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

130. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado 

ao(s) condenado(s) se deseja(m) recorrer, o que será feito mediante 

termo, a teor do art. 1.421, caput e parágrafo único, da CNGC/MT.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664243 Nr: 12689-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 34.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Franklin Silva Gomes como incurso nas sanções previstas no 

art. 155, § 1º e § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 

8.069/90, na forma do art. 70, segunda parte, do CP.V – DOSIMETRIA DA 

PENA 35.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.36.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 analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorada negativamente, 

pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.b)Antecedentes: diante da condenação penal existente em 

desfavor do acusado (ação penal n. 6337-10.2012.811.0064, encartada 

nos autos de execução penal cód. 615062, da 4ª vara criminal), valoro 

negativamente este ponto.c)Conduta social: a conduta social deve ser 

valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 

Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666064 Nr: 14248-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSC, AAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos, etc.

 Em tempo, considerando que na cota ministerial retro a representante 

ministerial requereu a continuidade das investigações em relação ao crime 

perpetrado em desfavor da vítima Edna Gomes Carvalho, supostamente 

praticado por Diogenes Souza Moraes e Paulo César da Silva Carvalho, 

determino a extração de cópia integral dos autos para que seja remetido à 

d. autoridade policial, a fim de dar continuidade às investigações do 

referido roubo (em atenção ao pedido contido no item ‘a’ da cota 

ministerial, já deferido).

No mais, mantenho incólume a decisão em seus demais termos.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 659308 Nr: 8354-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK ALAM DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 PEP – Cód. 659308

Vistos.

Considerando o regime imposto ao recuperando para cumprimento inicial 

da pena, ou seja, o regime aberto, conforme consta da sentença 

condenatória (fls. 19/20), 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): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 609864 Nr: 103-75.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do advogado constituído nos autos acerca do cálculo de pena 

abaixo transcrito:

 Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 30/11/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 02/01/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

30/11/2017 + 2a 1m 4d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(30/11/2017 - 14/06/2012) - 0a 3m 8d

(5a 5m 16d) - 0a 3m 8d = 5a 2m 8d

Data base para Livramento Condicional 28/05/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 24/05/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

28/05/2014 + 6a 8m 20d + 0a 3m 8d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 8a 8m 16d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

14/06/2012 + 13a 11m 0d + 0a 3m 8d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 5a 2m 12d

Data do Término da Pena: 21/08/2026

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639378 Nr: 1027-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALMIRO DUARTE DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 457 de 689



OAB:19.363-MT

 Código 639378.

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da vítima Andressa 

Santos Tavares, ante o teor da cota ministerial de fls. 115.

Ademais, designo audiência para o dia 04/12/2018, às 16h30min.

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.: 632631 Nr: 4419-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARCOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 Intimação do advogado do reu para apresentar o recurso ante o desejo 

de recorrer do reu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636790 Nr: 7742-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641399 Nr: 2873-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO AUGUSTO SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650783 Nr: 454-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568

 Intimação do advogado do reu, para apresentar os memoriais escritos, no 

prazo leal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659040 Nr: 8083-34.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca da designação de datas para as visitas 

no prédio do fórum , iniciando no dia 26 de janeiro às 14 horas. Devendo a 

genitora trazer os menores ao fórum, na sala de depoimento sem dano da 

Vara da Violência Doméstica. As demais datas encontram-se designadas 

conforme informação de fl. 93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 315036 Nr: 76-68.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Intimação da advogado do réu, para informá-la acerca de audiencia 

designada para 22/03/2018 a ser realizada na vara única da comarca de 

Sapezal/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 610300 Nr: 549-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626601 Nr: 8529-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIEL DA SILVA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação do advogado do reu para apresentar os memoriais escritos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641749 Nr: 3208-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O

 Código: 641749

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 148, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651883 Nr: 1466-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - OAB:4735, 

RICK ANDREI VIEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12.452

 Intimação do advogado do autor, para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653324 Nr: 2907-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA LUANA SAGGIN FACIONI 

DE LIMA - OAB:21748/O, Sebastião Geraldo de Lima - OAB:6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Processo nº 2907-74.2017.811.0064 – Código 653324.

 Vistos etc.

Considerando o teor da manifestação de fl. 150, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de julho de 2018 às 15h30min.

Portanto, INTIMEM-SE os litigantes e seus procuradores para 

comparecerem a audiência designada. No mandado de intimação das 

partes deverá constar que a ausência das mesmas, ou se presentes não 

quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do Artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.

No mais, saliento que compete ao patrono da parte interessada informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (Artigo 455, caput e §1º, do Código 

de Processo Civil).

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663267 Nr: 11735-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIC-RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar nos autos dando efetivo 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665815 Nr: 14034-09.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da designação de audiência de 

conciliação no CEJUSC para o dia 05/03/2018, às 15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626810 Nr: 8697-44.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Geraldo de Lima - 

OAB:6256

 (...) dia 05/09/2018, às 15h30min.Nos termos do Artigo 400 do Código de 

Processo Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de declarações 

do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 

222 do referido Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos 

dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se 

às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e 

do assistente, requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, depreque-se.Notifiquem-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de Janeiro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637670 Nr: 8467-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA PANIAGO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639429 Nr: 1076-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846

 Intimação das partes, informando que os autos encontram-se com vista, 

no prazo comum de 15(quize)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639696 Nr: 1295-38.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128/A, WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639970 Nr: 1535-27.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT-16.137

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de 
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ERALDO MIRANDA DA SILVA, em relação ao crime de injúria descrito no 

Artigo 140 do Código Penal, com fundamento no Artigo 107, inciso IV e 

Artigo 103 ambos do Código Penal. Notifiquem-se. Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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

 Intimação do advogado do reu, para apresentar os memoriais escritos, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643790 Nr: 4945-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:MT - 8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação das partes, para manifestarem no presente feito, no prazo 

comum de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644797 Nr: 5777-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - OAB:4735, 

RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que 

se encontra com carga atrasada, no prazo de 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 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649570 Nr: 9846-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871

 (...) o dia 06/09/2018, às 15h30min.Nos termos do Artigo 400 do Código 

de Processo Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de declarações 

do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 

222 do referido Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos 

dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se 

às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e 

do assistente, requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, depreque-se.Notifiquem-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de Janeiro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 652674 Nr: 2252-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO ALVES DOS SANTOS, Filiação: 

Maria Alves Guimarães e Manoel José dos Santos, data de nascimento: 

29/04/1992, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "...O Ministério Público denuncia Luciano Alves dos 

Santos como incurso nos arts. 155, caput, CP, e art. 21 do Decreto-Lei 

3.688/41, em concurso material de crimes art. 69, CP..."

Despacho: Código: 652674Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 71. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655292 Nr: 4738-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DOS SANTOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 655292

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 85/86) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/02/2019, às 

17h (por absoluta ausência de pauta).

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.
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 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661081 Nr: 9854-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 661081

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 84/85) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/02/2019, às 

16h (por absoluta ausência de pauta).

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661714 Nr: 10333-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 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

 Código: 661714

Vistos etc.

 Aguarde-se o cumprimento da decisão de fls. 71.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661714 Nr: 10333-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 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

 Código: 661714

Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais e não sendo o caso de 

rejeição liminar (Artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal), 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida em face do acusado, 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 406, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, 

ambos 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, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 406, § 3º, do Código de Processo Penal.

 Nos termos do Artigo 407 do Código de Processo Penal, a exceção será 

processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 desse 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 408 do Código de Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, defiro os requerimentos ministeriais constantes da cota à 

denúncia, observando-se o item 7.5.1, III e IV, da CNGC/MT.

Por fim, defiro o pedido de juntada de procuração de fls. 52.

Ciência ao órgão do Ministério Público.

 Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 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

 (...) dia 06/11/2018, às 14h30min.Nos termos do Artigo 400 do Código de 

Processo Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de declarações 

do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 

222 do referido Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos 

dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se 

às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e 

do assistente, requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, depreque-se.Notifiquem-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de Janeiro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665742 Nr: 13967-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO RODRIGUES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Código 665742

Vistos etc.

 Ante a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

06/02/2018, às 10h10min.

Informe o juízo deprecante acerca da data da aprazada.

Sem prejuízo, intime-se o acusado para que informe se irá constituir 

advogado ou se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, isso no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas), tendo em vista o teor do termo de 

audiência de fls. 36.
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Por fim, ante o teor do despacho de fls. 37, caso o acusado não constitua 

advogado no citado prazo, fica desde já nomeada a Defensoria Pública 

para assistir o acusado.

 Requisite-se, tendo em vista tratar-se de réu preso.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de Dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 324027 Nr: 2187-88.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVIS ALVES DOS SANTOS - 

OAB:42530

 Código: 324027

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 275) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 10/04/2018, às 

16h30min.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 601006 Nr: 5442-83.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DAMASCENO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 610792 Nr: 1070-23.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Código: 610792

Vistos etc.

 Considerando a certidão de fls. 184, NÃO recebo o recurso em sentido 

estrito, eis que intempestivo, com fundamento no que disciplina o Artigo 

586 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de pronúncia de fls. 134/150.

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.: 613305 Nr: 3838-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19.204

 (...) ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 124, 

INDEFIRO o pedido de fls. 122/123. Outrossim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/02/2018, às 16h30min.Por fim, 

considerando o endereço das vítimas fornecido às fls. 112, expeça-se 

carta precatória à Comarca de Guiratinga/MT, visando às inquirições de 

Elisângela Souza Teixeira e Mychelle Teixeira de Almeida.Notifiquem-se. 

Às providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de Janeiro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621336 Nr: 4465-86.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOS SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 622157 Nr: 5242-71.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 179, nos 

termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigos 109, inciso VI c/c 

110, § 1º e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, ainda, Artigo 61, 

caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

ESTATAL em face do acusado MARCO ANTÔNIO DA COSTA, 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, 19 de Janeiro de 2018. Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628533 Nr: 1208-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 629116 Nr: 1656-89.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 629143 Nr: 1682-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIELTON BRASILINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 629143

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 65/66) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 12/12/2018, às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632356 Nr: 4243-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDSON BRAZ DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 632356

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 103/104) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/02/2019, às 

15h (por absoluta ausência de pauta).

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636786 Nr: 7738-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON DOUGLAS MIRANDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 84/86, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA de fls. 

79/83 e, consequentemente DECLARO este Juízo competente para o 

regular processamento e julgamento do presente feito.Por fim, proceda-se 

com o cadastramento do advogado Olavo Cláudio Luvian, inscrito na OAB 

sob o nº 16.715, para que receba as intimações e notificações de estilo. 

Notifiquem-se. Às providências. Cumpra-se, observandos-se o local de 

trabalho do acusado (gabinete da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca). Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637746 Nr: 8540-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO PIRES DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Código: 637746

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da vítima Fabiana Pereira 

da Silva, ante o teor da cota ministerial de fls. 84.

Ademais, designo audiência para o dia 13/06/2018, às 16h30min, visando 

o interrogatório do acusado.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 639139 Nr: 823-37.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECI DE OLIVEIRA, Cpf: 

65079620153, Rg: 0907731-6, Filiação: Marina Francisca de Oliveira, data 

de nascimento: 08/10/1974, brasileiro(a), natural de Colorado do 

Oeste-RO, solteiro(a), pintor, Telefone (66) 99961-0948. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...O Ministério Púiblico denuncia Vladeci de Oliveira 

como incurso no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41..."

Despacho: Código 639139Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 58. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 11 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641483 Nr: 2949-60.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina dos Reis Beltrão 

Guimarães - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 12.552, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - OAB:19.322--B

 Processo nº 2949-60.2016.811.0064 – Código 641483.

Vistos etc.

Tendo em vista que o substabelecimento de fl. 184 encontra-se apócrifo 

INTIME-SE a advogada Rosangela Maria Pinheiro, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 19322-B (via DJE) para que regularize vício, porquanto, representa a 

garantia de regular desenvolvimento do processo.

No mais, considerando o teor da manifestação e os documentos 

encartados às fls. 205/218, dê-se vista a parte requerida (Artigo 10 do 

Código de Processo Civil), a fim de requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após o cumprimento das deliberações supra, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil).

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643709 Nr: 4880-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 643709

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 80/81) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 13/12/2018, às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649400 Nr: 9684-12.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 649400

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 53/54) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 13/06/2018, às 

14h30min.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649423 Nr: 9707-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:12225 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA 
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- OAB:OAB/MT 12.552, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - OAB:19.322--B

 Processo nº 9707-55.2016.811.0064 (Código 649423)

Vistos etc.

Tendo em vista que o substabelecimento de fl. 107 encontra-se apócrifo 

INTIME-SE a advogada Rosangela Maria Pinheiro, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 19322-B (via DJE) para que regularize vício, porquanto, representa a 

garantia de regular desenvolvimento do processo.

Após, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650466 Nr: 131-04.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Drª. MARIA DE FATIMA GOMES COELHO, OAB 18452/O, 

para que indique nos autos o atual endereço do indiciado, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 650754 Nr: 425-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO MARCOS VASCONCELOS, Cpf: 

60425636100, Rg: 0921274-4, Filiação: Delson Vasconcelos e Antonia 

Auricia de Vasconcelos, data de nascimento: 27/01/1975, natural de 

Jales-SP, casado(a), motorista, Telefone (66) 99613-6667. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...O Ministério Público denuncia Antonio Marcos 

Vasconcelos como incurso no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, contra três 

vítimas, e no art. 69 do CP.

Despacho: Código 650754Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 64. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651042 Nr: 693-13.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:11422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora, para que tome ciencia da 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, CEJUSC - 02/03/2018 ÀS 13H00MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651280 Nr: 925-25.2017.811.0064

 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: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:12225 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 12.552, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - OAB:19.322--B

 Processo nº 925-25.2017.811.0064 (Código 651280)

Vistos etc.

Tendo em vista que o substabelecimento de fl. 176 encontra-se apócrifo 

INTIME-SE a advogada Rosangela Maria Pinheiro, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 19322-B (via DJE) para que regularize vício, porquanto, representa a 

garantia de regular desenvolvimento do processo.

Após, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654675 Nr: 4188-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIMAR OLIVEIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654732 Nr: 4243-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON COSTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 654732

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 77/78) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 13/12/2018, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.
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Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654737 Nr: 4248-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 654737

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 56/57) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 13/12/2018, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

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

 Intimação do advogado do reu, para apresentar a resposta a acusação, 

no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657107 Nr: 6464-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do advogado do réu, para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça"1. Certifico que não foi possível intimar Juarez Junior 

Santos de Oliveira tendo em vista que percorri toda a rua descrita no 

mandado e não localizei o endereço, sendo o imóvel de n 2021 e 

"Cooperativa Sicoob" o mais próximo encontrado. Os moradores da rua 

descrita no mandado não souberam informar onde o intimando reside. 

Wellon Vinicius Marques de Souza, Oficial de Justiça, Matrícula 26060. 2. 

Certifico que não foi possível intimar Sunamyta Santos de Almeida tendo 

em vista que o imóvel estava fechado e sem morador em todas as 

diligências realizadas nos dias 11/12/2017, 12/12/2017 e 13/12/2017 , nem 

mesmo os vizinhos souberam informar onde o intimando se encontrava", 

devendo informar o endereço do réu e da testemunha, no prazo de 

05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658237 Nr: 7409-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEDIONE ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 658237

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 80/81) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 12/12/2018, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660880 Nr: 9719-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PRIMO VIEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 660880

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 72/73) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 07/02/2019, às 

15h (por absoluta ausência de pauta).

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.
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Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662537 Nr: 11053-07.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, Maria Isabel Amorim Pereira Portela 

- OAB:7387-B/MT

 Intimação do advogado do réu, para apresentar a defesa, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665816 Nr: 14035-91.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA REQUERENTE PARA COMPARECER NA 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO - 05/03/2018 ÀS 13H00MIN- SALA 

04-CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665820 Nr: 14039-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA COSTA CIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177-O-MT

 Intimação do advogado do reu, para apresentar a resposta a acusação, 

no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667429 Nr: 451-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRI, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para 

processar e julgar a presente ação. E, considerando que a Segunda Vara 

de Família e Sucessões desta Comarca também se deu por incompetente, 

SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, com fundamento nos 

Artigo 66, inciso II, c/c 951, ambos do Código de Processo Civil. Oficie-se 

ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, remetendo 

cópia integral do feito (Artigo 953, inciso I e parágrafo único, CPC).Às 

prov idências.  Expeça o necessár io .  Cumpra-se,  COM 

URGÊNCIA.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.: 661099 Nr: 9859-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDO DIONIZIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Intimação do advogado do reu para apresentar o recurso ante o desejo 

de recorrer do reu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667205 Nr: 248-58.2018.811.0064

 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: LDSR, RDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

FERNANDES - OAB:9889-B, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - 

OAB:10046, JUNIOR SERGIO MARIM - OAB:6295, NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHAES - OAB:11689-0, NUPRAJU - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora, para que tome ciencia da 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, CEJUSC - 16/03/2018 ÀS 13H00MIN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667207 Nr: 250-28.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora, para que tome ciencia da 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, CEJUSC - 16/03/2018 ÀS 16H00MIN.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 875631 Nr: 8647-02.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEDY SCHMIDT ARAUJO, OMS COMÉRCIO 

DE MADEIRAS EIRELI, MADEIREIRA POR DO SOL LTDA ME, A. J. PIRES DE 

LIMA TRANSPORTES EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146, 

PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146/O

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

intimar o Autor do Fato FREEDY SCHIMIDT ARAÚJO, na pessoa de suas 

advogadas Dras. PATRÍCIA RODRIGUES SOARES e CARLA ANDRÉIA 

BATISTA a comprovar nos autos o depósito da 2ª parcela referente a 

Reparação do Dano Ambiental no valor de R$ 1.768,61 no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 867646 Nr: 5825-40.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NERIS LIMEIRA, ALCIDES ANGELO 

DA SILVA TRANSPORTES - ME, OESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 
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OAB:18.808/MT, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146, 

PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146/O

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

intimar os indiciados CARLOS NERIS LIMEIRA e ALCIDES ÂNGELO DA 

SILVA, na pessoa de suas advogadas CARLA ANDÉIA BATISTA e 

PATRÍCIA RODRIGUES SOARES, para comprovarem nos autos o 

recolhimento da 2ª, 3ª e 4ª parcelas referentes aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2017, no valor de R$ 1.521,34 cada, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 26/2018-cnpar

A Doutor a Rosângela Zacarkim dos Santos, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 006/2018-GAB.MAM, de 

19.01.2018, subscrito pelo MM º. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível , da 

Comarca de sinop - Dr. Mario Augusto Machado.

RESOLVE:

NOMEAR Zelcy Luiz Dall'Acqua, portador do RG n. 109.342-43 e CPF n. 

882.498.241-72 , para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop , a partir da Assinatura 

do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir 

da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 26 de janeiro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005634-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM OAB - GO24217 

(ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE OAB - GO25336 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

DALTON BENONI MARTINI (REQUERIDO)

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES OAB - GO20620 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175515 Nr: 11119-13.2012.811.0015

 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: ROSANGELA GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEN MACHADO DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 CERTIFICO que o RECURSO ADESIVO interposto pela Parte Requerente 

(fls. 264/278), foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198924 Nr: 1760-68.2014.811.0015

 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: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLUMA COTTON COMÉRCIO DE ALGODÃO E 

CEREAIS LTDA, INDÚSTRIA TÊXTIL TSUZUKI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JÚNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Luiz da Cruz 

Louzich - OAB:OAB/MT10.823., FABIO FERREIRA DE ALCANTARA - 

OAB:244.057-SP, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845-MT, ROMULO GUSMÃO DE 

MESQUITA SANTOS - OAB:170.523-SP

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela Parte Requerid 

PLUMA COTTON COMÉRCIO DE ALGODÃO E CEREAIS LTDA (fls. 

327/345), foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requerente bem como a Denunciada à Lide, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as CONTRARRAZÕES ao referido 

Recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79605 Nr: 7949-43.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRA MARIA SIQUEIRA, ELIZAMARA SIQUEIRA, 

LEODI SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BARBOSA, CONSTRUTORA 

TRIUNFO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:OAB-PR 46353, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, DEFENSOR 

PÚBLICO - SINOP - OAB:

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos autos o recolhimento da 

diligência junto ao Juízo Deprecado - Comarca de Rondonópolis/MT, uma 

vez que a guia que anexou aos autos vinculou a diligência ao proesso de 

origem e não à Carta Precatória, sob pena de prosseguimento do feito sem 

a produção da prova requerida (oitiva de testemunha).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118875 Nr: 11180-73.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COLCHÕES SARAIVA LTDA - 

DORMICENTER, LENIR SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina o(a/s) EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias:

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

Rua das Avencas, nº 2.071, Centro, Sinop/MT, ou outro endereço 

atualizado ao qual tenha conhecimento e informe, que se trata de 

mandando.
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Bem como para querendo e no mesmo prazo proceder à ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES em execução uma vez que estes datam de 29.7.2014

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254883 Nr: 707-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MARAFON ROHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina o(a/s) EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias:

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

Rua Robert Grabert, nº 192, Jardim Santa Mônica e Av. dos Flamboyants, 

nº 1.890, jardim Botanico, Sinop/MT, ou outro endereço atualizado ao qual 

tenha conhecimento e informe, que se trata de mandando, bem como 

Ressarcimento das despesas do Sr.(a) oficial(a) de Justiça as folhas 53 

de 4.11.2016 no valor de R$ 800,00 uma vez.

Bem como para querendo e no mesmo prazo proceder à ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES em execução uma vez que estes datam de 3.8.2017

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 274688 Nr: 12902-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO AMOROSO GAUNA ME, FAIANO 

AMOROSO GAUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que querendo e no prazo de máximo de 5(cinco) dias:

Manifestar acerca da Certidão do Sr(a). Oficial (a) de Justiça acostada as 

folhas 53 do dia 22.11.2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160078 Nr: 7425-70.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADEMIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina o(a/s) EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias:

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

Rua Sumaré, nº 533, Jardim Paulista II, Sinop/MT, ou outro endereço 

atualizado ao qual tenha conhecimento e informe, uma vez que se trata de 

endereço não atendido pelos correios

Bem como para querendo e no mesmo prazo proceder à ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES em execução uma vez que estes datam de 11.8.2017

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 316405 Nr: 515-80.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY MOREIRA RIBEIRO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLAUDEMIR MARIANO RODRIGUES, 

CLAUDETE FRANCIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência do senhor Oficial de Justiça no valor de R$ 42,00 

(quarenta e dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento deste mandado, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

Após, enviar comprovante de depósito para os autos para ressarcimento 

ao Oficial de Justiça.

SALIENTAMOS A URGENCIA DIANTE DA PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA NO JUÍZO DEPRECANTE

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011829-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GONCALVES REBUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA PULL BIF SILVA (REQUERIDO)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

LUIZ ROGERIO SILVA (REQUERIDO)

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1011829-40.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: EUNICE GONCALVES REBUSSI REQUERIDO: DARCY 

MACIEL COSTA, DEBORA PEREIRA LUCAS, LUIZ ROGERIO SILVA, 
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GRACIELA PULL BIF SILVA Vistos etc. A parte autora obviamente esta 

ciente de que a resolução contratual, se procedente, implica no retorno 

das partes ao status quo ante. O que indica, descontadas as penalidades 

pactuadas e eventuais prejuízos outros demonstrados, a restituição do 

que já recebeu, com os acréscimos devidos por Lei. Nessa conjuntura, 

com efeito, a mera averbação da existência desta causa em quatro 

imóveis urbanos da parte requerida, todos eles já gravados com hipotecas 

em vários graus, revela-se claramente inócua, na medida em que nem ao 

menos poderiam servir, pelas outras dívidas que já garantem, a 

resguardar possíveis direitos creditícios decorrentes desta demanda. De 

ver que a parte autora, por corolário automático da sua condição de 

formalmente ser a detentora do domínio da área de 1.918,7980 has, tem 

anuído com a realização de mútuos, dado o imóvel como garantia, segundo 

a própria, a fomentar a atividade econômica em seu espaço exercida 

(agricultura). O que necessariamente resulta e resultará em mais ônus 

sobre ela. Se a resolução contratual tem como razão o descumprimento do 

contrato pela parte requerida, seu não pagamento nos prazos avençados, 

então estes ônus que estão se acumulando sobre o imóvel que os 

garantem, ditos para continuar a atividade econômica, terminam expondo-a 

em demasia. Isso por conta de sua própria decisão de propiciar tal 

continuidade mediante a anuência mencionada para que o atual 

arrendatário da área aludida obtenha os empréstimos que diz serem 

necessários a esse mister. Providência que pode ser ela tenha assumido 

como anuente no próprio contrato de arrendamento. Se se confirmada a 

tese, havendo elementos documentais consistentes do provável 

inadimplemento contratual e da conduta negocial comprometedora da parte 

requerida, homenageada por ora a teoria da asserção, encampada pelo 

legislador, não se descura da existência de probabilidade do direito 

alardeado. Por outro lado é irrelevante para este juízo eventual inapetência 

ou descuido em preparar noticiado agravo de instrumento, pois o direito, 

ensina a experiência, o direito não socorre aos que dormem (dormientibus 

non sucurrit ius). Todavia, sem embargo disso, é certo que a parte 

requerida aparentemente está em dificuldades financeiras, que a autora 

cunhou de insolvência civil. Seja pelos gravames existentes sobre os 

imóveis urbanos dela, com vários registros no RI, que praticamente não 

servem para respaldar essas anuências, seja pela alegada inadimplência 

como motivo para a resolução contratual, seja, ainda, pela anunciada 

venda a terceiros da área menor de 621,0420 has, que já estava 

registrada em seu nome, assim como onerado a área maior (1.918,7890 

has) com Cédulas que somam mais de R$ 19.000,000,00. Conjuntura esta 

de evidências financeiras caóticas das quais exsurgem o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos do art. 

300 do Código de Processo Civil. Destarte, sem qualquer desprestígio de 

entendimentos diversos proferidos nos autos, o pleito de urgência, dito em 

caráter incidental, que na verdade ainda é antecedente, merece guarida 

na forma ora postulada, a considerar a indicação de bens a caucionar a 

pretensão antecipatória consistente em dois imóveis indicados na petição. 

Um de 1.331,1428 has, e outro de 7,7806 has, ambos matriculados no RI 

da Comarca de Juara/MT, que possivelmente resguardam eventuais 

prejuízos que possam ostentar a tutela de urgência. Demais disso, a tutela 

de urgência ora cobiçada resume-se ao depósito judicial do valor ou dos 

grãos provenientes da renda decorrente do contrato de arrendamento que 

a parte requerida entabulou com o arrendatário. Isso como condicionante 

razoável para que a parte autora continue a anuir com o fomento da 

atividade exercida sobre a área por este arrendatário. O depósito judicial 

resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das 

partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas 

próprias, seja quem vier a ser a vitoriosa. Nesse passo, não esclarecendo 

a parte autora qual a melhor alternativa, se depósito do valor da soja 

proveniente do contrato de arrendamento, sua renda, ou se da própria 

soja obtida (8,5 sacas por hectare – safra 2017/2018), deve ser 

privilegiada aquela que melhor garante os interesses em jogo. Nesse 

diapasão, ao que tudo indica, a melhor alternativa deve ser o depósito em 

dinheiro, correspondente ao valor comercial atual da soja, que seria, de 

todo modo, a monta obtida, se entregue aos requeridos/arrendantes, 

pressupondo sua liquidação como resultado do contrato, a evitar 

despesas com o depósito dos grãos de soja, sem descartar 

deteriorações, sendo que o valor em si ainda agrega alguma remuneração 

ao longo do tempo, na forma disciplinada pelo E. TJMT na administração da 

conta “depósitos judiciais”. Isto posto, REVOGO, em parte, as r. decisões 

pretéritas, apenas naquilo que colidirem com os termos desta, para 

DEFERIR a tutela de urgência em caráter antecedente, de modo a 

DETERMINAR o depósito judicial, pelo arrendatário, do valor integral 

correspondente ao pagamento a ser feito por ele da renda da área em 

litígio, consistente em 8,5 sacas de 60 kg de soja por hectares, nas 

especificações pactuadas, com preço de mercado corrente na região na 

data de vencimento da obrigação, a ser efetivado em no máximo 10 dias 

depois de vencido, prazo razoável para sua venda e depósito da quantia 

correlata. Providência esta por conta do arrendatário, que autoriza a parte 

autora a anuir com o custeio de nova safra. Convém frisar que o 

deferimento do depósito do valor acima mencionado está condicionado à 

assinatura do termo de caução pela parte requerente dos dois imóveis 

dados em garantia, conforme as matrículas anotadas e documentadas 

com a mesma petição. De outro lado, conforme sustentado pela própria 

parte autora, não há razão plausível para manter averbação da existência 

desta ação sobre os quatro imóveis urbanos da parte requerida, que nada 

garantem, senão apenas conturbam o ambiente registral já tão carregado 

com outros gravames. Logo, ex officio, DETERMINO seja oficiado ao 

respectivo RI para as baixas devidas dessas averbações, em 10 dias, às 

expensas da parte autora. Em virtude de obrigações remetidas ao 

arrendatário, terceiro não incluso na lide, determino seja intimado para 

cumprir esta decisão na parte que lhe couber, ou seja, depositar em juízo 

o valor da renda em soja, na forma acima delineada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000247-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000247-09.2018.8.11.0015 

AUTOR: EDEMILSON SOUZA RÉU: MARIA CELIA DA SILVA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por EDEMILSON SOUZA em face de MARIA CELIA DA SILVA 

SANTOS. Alega que, em meados de julho de 2012, adquiriu de Andreia 

Muniz Gomes da Silva, a motocicleta “Honda/CG 125 FAN ES, Placas: 

NJU-6624, chassi: 9C2JC412OARO81510, 2010/2011, cor: vermelha”. 

Aduz que a vendedora (Andreia) adquiriu a referida motocicleta de um 

terceiro conhecido por “Autier” que, por sua vez, adquiriu da requerida, a 

qual, na época, encontrava-se em lugar incerto e não sabido. Relata que 

sempre manteve regularizado o pagamento da documentação do bem. 

Contudo, após a edição da Portaria DETRAN-MT/GP nº. 76, de 14 de abril 

de 2014, não conseguiu mais realizar os pagamentos do IPVA e do 

licenciamento mediante despachante. Outrossim, alega que exerce por 

mais de 05 (cinco) anos a posse do bem, de forma mansa, pacífica e a 

vista de todos. Diante dos fatos, pugna, em sede de tutela antecipada, 

pela transferência da propriedade do bem para o nome do requerente, 

afim de que possa efetuar o pagamento dos impostos e regularizar a 

documentação do bem móvel. No mérito, requer seja reconhecido e 

declarado o domínio do bem ao requerente. DECIDO. Sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme Carteira de Trabalho, 

colacionada no ID nº. 11355739, em que demonstra estar, atualmente, 

desempregado e declaração de hipossuficiência de ID nº 11355761. 

Outrossim, em relação ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do 

CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ademais, segundo estabelece o §3º do referido dispositivo 

legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais considerações, verifico 

que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores 

para tanto, constantes do artigo 300 do CPC/2015. No caso, o requerente 
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pleiteia a transferência da propriedade do bem, a fim de que lhe seja 

possibilitado a regularização dos pagamentos dos impostos/débitos 

referente ao veículo “Honda/CG 125 FAN ES, Placas: NJU-6624, chassi: 

9C2JC412OARO81510, 2010/2011, cor: vermelha”, sob a alegação de que 

adquiriu o bem de terceiro possuidor (Andreia Muniz Gomes da Silva), 

desconhecendo o paradeiro da pessoa em nome de quem o veículo se 

encontra registrado, ora requerida. Ocorre que os elementos de prova até 

então produzidos são insuficientes para caracterizar a plausibilidade do 

direito invocado, notadamente quanto à alegada posse do bem, uma vez 

que, conforme narrado na inicial, o bem foi adquirido de Andreia Muniz 

Gomes da Silva que, por sua vez, adquiriu de um terceiro, vendedor de 

carros, conhecido por “Autier”, que à época alegou desconhecer o 

paradeiro da requerida. Note-se que não há nos autos, ao menos em sede 

de cognição sumária, documentos suficientes que indiquem a 

plausibilidade do direito. Assim, descabe antecipação de tutela para a 

transferência da propriedade do bem em favor do requerente, sendo 

necessária a ampla produção de provas, com observância do 

contraditório, de forma a permitir uma solução segura e justa. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. BENS MÓVEIS. PLEITO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. EXAME DOS 

PRESSUPOSTOS DE PROBABILIDADE E PERIGO DE DEMORA. 

INOCORRÊNCIA, NO CASO EM TELA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA 

NESTE GRAU RECURSAL. Na hipótese dos autos não restaram 

evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência (art. 300 do NCPC), de modo que vai mantida a decisão recorrida. 

Necessário o estabelecimento do contraditório e dilação probatória. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70072853765, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 26/10/2017)”. 

(TJ-RS - AI: 70072853765 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, 

Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2017). Dessa forma, ausentes 

os elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado na inicial, 

não merece acolhimento o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por 

óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise 

exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório 

colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível 

ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no 

artigo 300 do CPC. Ademais, tendo em vista que a requerida encontra-se 

em lugar incerto e não sabido, com base no princípio da celeridade, deixo 

de designar a audiência prevista no artigo 334 do Código de Processo 

Civil. Verifico que o requerente pugna pela citação editalícia da requerida, 

todavia, esta somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 

do Código de Processo Civil. Desse modo, é inviável o seu deferimento 

antes de esgotadas as tentativas de localização da requerida. Destarte, 

determino que a Sra. Gestora dê buscas do endereço da parte requerida 

juntos aos sistemas de convênios do TJMT. Caso não seja localizado o 

endereço, fica deferida a citação por edital. Cite-se a requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, bem como para que se atente ao disposto no artigo 304 do 

CPC/2015. Deverá constar no mandado ou edital que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de janeiro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013816-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ABRAAO GAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013816-14.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

SEBASTIAO ALVES CAMPOS REQUERIDO: CARLOS ABRAAO GAIA 

Vistos etc. Tendo em conta a natureza da relação jurídica em questão e do 

provimento desejado, sem que vislumbre risco de ineficácia, caso seja ele 

concedido 'a posteriori', apreciarei o pedido liminar depois de instalado o 

contraditório, com o fito de obtenção de maiores elementos para a 

formação do convencimento do Juízo. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o pedido, consignando no mandado as advertências legais (art. 

802 c/c 803, ambos do CPC). Tendo em vista o que dispõe o art. 3º, § 3º, 

do Código de Processo Civil vigente, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 01/03/2018, às 15h. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 26 de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000192-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON REIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 1000192-58.2018.8.11.0015 

AUTOR: EMERSON REIS DOS SANTOS RÉU: IUNI UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer 

e Indenização por Danos Morais Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais com pedido de Tutela de Urgência proposta por Emerson Reis dos 

Santos em face de IUNI – Unic Educacional Ltda, ambos qualificados na 

inicial. R. decisão inaugural, em regime de plantão judiciário, de p. id. 

11321665, indeferiu a tutela de urgência pretendida, ante a ausência dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015. Requer a parte autora a 

desistência da ação, conforme pedido de p. id. 11326700. É o relatório. 

Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que 

não é o caso dos autos, posto que a parte requerida não integrou a lide. 

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o pedido, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários pela inexistência de 

litigiosidade. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas 

as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop– MT, 

26 de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luana Pasqualotto (RÉU)

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (RÉU)
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UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Daianni C. Barboza (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Não existe o nr” (ID 11467479).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009735-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (RÉU)

NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes para, no prazo 

legal manifestar e requerer o que entender de direito acerca do teor da 

manifestação do perito, juntada aos autos no Id 11456037.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008930-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação juntada aos autos no documento Id 11421413 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010585-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (AUTOR)

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:

GDA CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no documento ID 

11487285, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo 

legal, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos 

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante 

de pagamento, para posterior expedição do mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 227112 Nr: 3935-98.2015.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, DENILSON FERRO, VALDINEIA DA SILVA CICOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente impugnação à defesa 

de fls. 123/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 174966 Nr: 10498-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAELE KARANA COMÉRCIO DE FLORES, ANA 

PAULA RODRIGUES PEREIRA, HEBER FELIPE DA SILVA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 152014 Nr: 337-78.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, Daiane Ferreira Claro Rossafa Barrachi - 

OAB:21.127/B, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO 

PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Com relação às perdas e danos (...) nesta ação de busca e apreensão, 

mostra-se possível ao réu apenas a restituição do veículo ou o equivalente 

em dinheiro, sobretudo considerando a absoluta ausência de 

comprovação de qualquer outro dano moral ou patrimonial e, ainda, atento 

ao fato de que a quitação do contrato ocorreu somente em 10.7.2015, 

conforme “Carta de Liquidação” (fls. 102/105), ou seja, mais de 04 

(quatro) anos após a propositura da ação, restando evidente a mora e o 

inadimplemento contratual do réu, não fazendo jus, portanto, a qualquer 

outra reparação.Diante disso, declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC, e, considerando os termos da “Carta de 

Liquidação” firmada em 10.7.2015 (fls. 102/105), no sentido de que “as 

operações de créditos a seguir relacionadas estão quitadas, não mais 

existindo qualquer pendência financeira vencida ou a vencer, com as 

respectivas baixas de gravames correspondentes aos bens relacionados, 

bem como a liberação dos bens em nome dos contratados” [sic, f. 102], 

determino à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, restituir ao réu o veículo 

“SR/LIBRELATO, SRCS 3E, CINZA, ANO 2009, PLACA NJJ8776, CHASSI 

9A9CS42739LDJ5212” ou o equivalente em dinheiro, de acordo com o 

preço médio de mercado (tabela fipe ou equivalente), na data da 

apreensão (10.5.2012, f. 77) corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 
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mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o acordo extrajudicial 

celebrado em 10.7.2015 (fls. 102/105). Considerando que a extinção do 

processo decorre da perda do objeto, ocasionada pela quitação do 

contrato, pelo réu, mais de 04 (quatro) anos após a propositura da ação, 

período no qual permaneceu inadimplente, restando evidente que deu 

causa ao ajuizamento da ação, em observância ao artigo 85, § 10º, do 

CPC e ao princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do 

patrono da autora, os quais, mercê do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 190017 Nr: 11457-50.2013.811.0015

 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: SÉRGIO BUENO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS 

EMPREGADOS DA TELEMAT - ART CLUB, ANTONIO SERGIO AMORIM 

DIAS, RONI MORAIS, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS, JORGE 

WOJCIECHOWSKI, JAIR FONSECA GONZAGA, REGINA YAMAUTI, 

ADILSON JOÃO LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, ROBSON ANTONIO BOSSA - OAB:15099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 76), 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 26.4.2017 e, 

cuidando-se de ação de nomeação de administrador provisório para 

pessoa jurídica c/ pedido de tutela antecipada distribuída em 30.08.2013, 

passo à sua análise e impulsionamento.

Diante do pedido de desistência da ação, formulado pelo autor em 

29.3.2017 (f. 75), declaro extinto o processo nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC.

 À luz do disposto no art. 90, do mesmo código, condeno o autor ao 

pagamento de eventuais despesas processuais e honorários advocatícios 

de sucumbência em favor dos patronos da ré “Regina Yamauti”, os quais 

fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

 Considerando que os demais réus sequer manifestaram nos autos, não 

há que se falar em honorários de sucumbência em relação a eles.

 Custas recolhidas na inicial (fls. 35/36), passada em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 227322 Nr: 4038-08.2015.811.0015

 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: TATIELE OLIVEIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Cumprida a obrigação pela ré, conforme comprovantes juntados às fls. 

94, defiro o pedido formulado pela autora em 15.01.2018 (fls. 98) e 

determino o levantamento dos valores depositados pela ré em 13.10.2017 

(fls. 94 ), mediante transferência para a conta corrente nº 236-4, Agência 

953, do Banco Bradesco, de titularidade do advogado Jorge Marcos 

Roque de Faria, CPF 154.680.546-04, observando-se o disposto no artigo 

450, § 3º, da CNGCGJ/MT.

Certifique-se o recolhimento das custas pela ré, após, não havendo 

providências complementares, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 259109 Nr: 3148-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) JONAS MOLINARI ARAUJO 18722-E a DEVOLVER os 

autos em Cartório no prazo de 03 (três) dias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 193195 Nr: 14950-35.2013.811.0015

 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: ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 70) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de ação de venda de bem comum distribuída em 04.11.2013 

e considerando que os autos estavam conclusos desde 01.7.2017, passo 

à sua análise e impulso necessário.

Diante da certidão da escrivã em 13.3.2017 (f. 69), informando o 

falecimento da ré, com fundamento nos arts. 76, “caput” c.c. 313, I, do 

CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, intimando-se o autor para regularizar a representação processual da 

falecida ré, nos termos do art. 75, VII, do mesmo código.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 220450 Nr: 18663-81.2014.811.0015

 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: APARECIDA RITA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR DE ALMEIDA SOUZA, C. A. 

CASALEGNO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO NATARI VIEIRA - 

OAB:15826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, ERLI HENRIQUE GARCIA - OAB:20.979/MT, IVAN 

MARTINS TRISTÃO - OAB:36.470/PR

 Reporto-me à decisão proferida em 16.11.2017 (fls. 131/131v), que 

nomeou perito o médico cirurgião plástico Luiz Guilherme Faria Lopes, 

todavia, em 11.12.2017 (f. 134), referido profissional apresentou escusa, 

pois "encontra-se impossibilitado de exercer o encargo, devido a 

compromissos agendados anteriormente, entre eles várias cirurgias e 

acompanhamento de pacientes" [sic].

Pois bem. Diante da justificativa apresentada pelo perito médico nomeado, 

em observância ao artigo 467, do CPC, em substituição, nomeio perito o 

médico cirurgião plástico Mário Henrique da Rocha Alves da Silva, CRM/MT 

nº 6821, podendo ser encontrado na Clínica "Maiorclin", situada à Rua das 

Orquídeas, nº 682, Bairro Jardim Botânico, neste município de Sinop/MT, 

ou através dos telefones (66) 3531-4244 / (66) 98405-0505, devendo, em 

10 (dez) dias, apresentar proposta de honorários, a serem depositados 

pela ré (NCPC 95, “caput”).

 Observe-se e cumpra-se o disposto no artigo 465 e seguintes do CPC, 

devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias após a 

comunicação ao perito, do depósito dos honorários periciais.

Apresentado o laudo pericial, delibero ouvir as partes, no prazo comum de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 243665 Nr: 14264-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: R. W. BARBIERI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES 

LOURENÇO - OAB:14729/MT, GUSTAVO SATIM KARAS - 

OAB:MT/17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:OAB/MT 13.462

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 77) que determinou a 

inclusão deste processo no plano de trabalho para análise e julgamento 

após o período correicional.

 Dando prosseguimento, constata-se que o devedor em 26.7.2016 (f. 63v), 

revogou os poderes outorgados aos advogados constituídos no processo 

conforme procuração juntada em 18.11.2015 (f. 39), e não apresentou 

nova procuração para representa-lo.

Diante disso, em observância ao artigo 76, “caput”, do CPC, determino a 

intimação pessoal do devedor por carta com AR, no endereço constante 

na inicial, para, em 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, constituindo novo advogado.

Não obstante, em observância aos artigos 5º, LV, da CRFB/88 c.c. 7º, 9º 

e 10º do CPC, acerca das razões esposadas pela exequente em 

22.3.2017 (fls. 64/69), delibero ouvir o executado em 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo disso, diante dos fatos narrados pela exequente em 

22.3.2017 (fls. 64/69), e da nota devolutiva lavrada pelo registrador 

Haroldo Canavarros Serra em 26.7.2016 (f. 71), determino a averbação da 

penhora e, com fundamento no art. 675, parágrafo único, do CPC, a 

intimação pessoal de Waldir Ruginsk e Marta Beatriz Ottoni Ruginsk para 

ciência a respeito da constrição.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 245166 Nr: 15208-74.2015.811.0015

 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): LEIVES GILMAR PETRAZZINI, ROOSEVELT 

ALBERTO PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 71) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução distribuída em 29.9.2015 e considerando que 

os autos estavam conclusos desde 18.8.2017, passo à sua análise e 

impulso necessário.

Considerando que os embargos à execução (cód. 256292) em apenso, 

não foram recebidos com efeito suspensivo, defiro os pedidos formulados 

pela exequente em 05.9.2016 (fls. 43/46) e determino a transferência dos 

valores penhorados em 21.7.2016 (fls. 38/39) para as contas bancárias 

indicadas por ela.

Por conseguinte, em que pesem os pedidos de penhora e remoção dos 

veículos indicados pela exequente na mesma data, em consulta ao sistema 

informatizado “Renajud” (extratos anexos), constata-se que o veículo 

“Ford/F1000, placa JYX 0637”, não pertence ao executado e o veículo 

“M.Benz/Axor 3340S6X4, placa KAS 8856”, possui restrição de alienação 

judiciária, restando somente o veículo “IPM/M.Benz 2638, placa JYR 2328”, 

passível de penhora.

 Diante disso, à luz do disposto nos arts. 835, IV c.c. 839, “caput”, e 840, 

II, § 1º c.c. 871, IV, do CPC, defiro parcialmente o pedido formulado pela 

exequente em 05.9.2016 (fls. 43/46) e determino a penhora, apreensão, 

avaliação e remoção, somente do veículo “IPM/M.Benz 2638, placa JYR 

2328”, a ser depositado com a exequente, mediante termo nos autos (art. 

838 CPC).

 Em observância ao art. 845, “caput”, do mesmo código, determino à 

exequente, em 05 (cinco) dias, informar onde se encontra o veículo, placa 

JYR 2328”, para cumprimento do mandado de apreensão e remoção, bem 

como apresentar planilha atualizada do débito.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 251561 Nr: 19107-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. W. BARBIERI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:OAB/MT 13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES 

LOURENÇO - OAB:MT/14.729, GUSTAVO SATIM KARAS - 

OAB:MT/17.791

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 91), 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 15.5.2017, passo à sua 

análise e impulso necessário.

Não obstante, o embargante em 26.7.2016 (f. 86v), revogou os poderes 

outorgados aos advogados constituídos no processo conforme 

procuração juntada em 18.11.2015 (f. 39), aos autos de execução em 

apenso, e não apresentou nova procuração para representar o polo ativo 

da demanda.

Diante disso, em observância ao artigo 76, “caput”, do CPC, determino a 

intimação pessoal do embargante por carta com AR, no endereço 

constante na inicial, para em 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, constituindo novo advogado.

Em prosseguimento, à luz do disposto no art. 334 do CPC, redesigno 

audiência de conciliação para 17.4.2018 (terça-feira), às 13:00 horas, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir.

 A audiência será realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por 

conciliadores/mediadores credenciados, de acordo com a Resolução nº 

125/2010-CNJ e normatização da Diretoria do Foro local.

Em observância ao artigo 169, “caput”, e § 2º, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, 

“b” e § 2º e anexo único, do Provimento nº 09/2016-CM, fixo os honorários 

do conciliador/mediador em R$ 120,00 (cento e vinte reais), por hora de 

trabalho, cabendo ao embargante, em 05 (cinco) dias, antecipar a 

despesa, mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo, 

mercê do artigo 82, § 1º, do CPC.

Caso a sessão de conciliação exceda o período de 01 (uma) hora de 

duração, caberá ao embargante, em 05 (cinco) dias, complementar os 

honorários do mediador, proporcionalmente ao tempo excedido, salvo se 

houver acordo, hipótese em que os honorários serão rateados entre as 

partes.

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 256292 Nr: 1561-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVES GILMAR PETRAZZINI, ROOSEVELT ALBERTO 

PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 71) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de embargos à execução distribuídos em 11.02.2016 e 

considerando que os autos estavam conclusos desde 18.8.2017, passo à 

sua análise e impulso necessário.

Em 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.

Cumpra-se e intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275696 Nr: 13523-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ DAGHETTI, ANTÔNIO CONTINI, 

ELLEN SCHNEIDER CONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 46) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução distribuída em 01.9.2016 e considerando que 

os autos estavam conclusos desde 31.10.2017, passo à sua análise e 

impulso necessário.

Considerando que os embargos à execução (cód. 296259) em apenso, 

sequer foram recebidos, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, 

apresentar memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, bem 

como, promover os demais atos e diligências que lhe incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 296259 Nr: 6114-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR LUIZ DAGHETTI, ANTÔNIO CONTINI, ELLEN 

SCHNEIDER CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 184) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de embargos à execução distribuídos em 08.5.2017 e 

considerando que os autos estavam conclusos desde 10.5.2017, passo à 

sua análise e impulso necessário.

Sem embargo disso, compulsando os autos, constata-se que o valor 

atribuído à causa (R$ 1.000,00) está equivocado, pois não corresponde à 

pretensão econômica visada pelos embargantes.

Na espécie, o valor a ser atribuído aos embargos à execução deve 

corresponder ao valor do crédito exequendo (R$ 4.905.841,26), visto que 

os embargantes não apresentaram o valor que entendem devido, se 

limitando a afirmar que a “dívida perseguida não se encontra exigível, pois 

se sujeita ao efeitos da recuperação judicial da financiada/devedora 

principal Contini & e Cia Ltda., da qual os embargantes são sócios, o que 

constitui questão prejudicial à ação de execução” [sic].

Nessa situação, em observância ao disposto nos arts. 292, I e 321, 

“caput”, do CPC, faculto aos embargantes, em 15 (quinze) dias, emendar e 

complementar a inicial, readequando o valor atribuído à causa para aquele 

equivalente ao total do crédito exequendo e efetuando o recolhimento das 

custas e taxas judiciais complementares.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 30857 Nr: 1413-21.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

MAURO DALL'AGNOL, DARIO LIMBERGER, TERESINHA HILLESHEIM 

LIMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 415), 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 23.5.2017 e, 

cuidando-se de ação de execução de título extrajudicial distribuída em 

20.3.2003, passo à sua análise e impulsionamento.

Diante das razões esposadas pelos executados em 17.4.2017 (fls. 

412/414), alegando não possuírem bens passíveis de penhora, determino 

à exequente cumprir integralmente a parte final da decisão proferia em 

01.02.2017 (f. 399).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 7678-39.2003.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PROD. 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 Diante destas circunstâncias, evidenciada a necessidade de 

conhecimentos técnicos especializados para realizar não apenas a 

avaliação dos imóveis, mas, também, precisar a sua localização e 

delimitação, com fundamento nos arts. 464 e seguintes do CPC, determino 

a avaliação e vistoria dos imóveis rurais penhorados em 30.5.2005 (fls. 

73v e 74), registrados nas matrículas nº 13.462 e 13.463 (fls. 23/24 e 

25/26 e 373/380) e para o mister, cuidando-se de imóveis rurais de grande 

extensão (l.161ha), mas situados em comarca de fácil comunicação e na 

mesma região metropolitana (Itaúba/MT ou Tabaporã/MT), com fundamento 

nos arts. 464 e seguintes c.c. 782, § 1º c.c. 870, parágrafo único, todos 

do CPC, nomeio avaliador 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 pela 

exequente (CPC, 82, § 1º).O laudo de vistoria e avaliação deverá ser 

apresentado em 15 (quinze) dias, após a comunicação ao perito, do 

depósito judicial dos honorários periciais.Com a apresentação do laudo 

pericial, delibero ouvir as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias.Sem 

prejuízo disso, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar 

memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, bem como 

certidão atualizada das matrículas dos imóveis penhorados.Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 67569 Nr: 7194-53.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BENITES SAUCEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGOMAR ILSON MATTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089-A-MT, 

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 781) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento de sentença distribuída em 06.9.2005 e 

considerando que os autos estavam conclusos desde 07.7.2017, passo à 

sua análise e impulso necessário.

Em que pesem as razões esposadas pelo exequente em 28.4.2017 (fls. 

777/780), conforme já determinado em 16.3.2017 (f. 775), em relação à 

avaliação do veículo depositado com o exequente (f. 751), cabe observar 

o disposto no art. 871, IV, do CPC, restando prejudicado o pedido de 

avaliação por oficial de justiça.

 Outrossim, na decisão de 16.3.2017 (f. 775), foi determinado ao 

exequente apresentar planilha atualizada dos cálculos do crédito, 

abatendo o valor do veículo desde a entrega ao credor (19.02.2014 – f. 

151), e não do dia em que o bem foi adjudicado (08.6.2009 – f. 687) ou, do 

valor atual do mesmo.

 Diante disso, determino ao exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar 

extrato de consulta à Tabela Fipe, com o valor médio do veículo na época 

em que lhe foi entregue (19.02.2014), bem como apresentar memória 
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atualizada dos cálculos da dívida, devendo abater do crédito exequendo o 

valor do bem a partir desta data.

 Por fim, determino-lhe promover os demais atos e diligências que lhe 

incumbem indicando bens do devedor, passíveis de penhora ou, não 

havendo bens penhoráveis, manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 

1º, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 71409 Nr: 171-22.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAISÃO FLORESTAL AGRÍCOLA E EXTRATOR DE 

MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAUNORTE - ZENI E CALEGARI ZENI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E 

RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - 

OAB:8027-A/MT a DEVOLVER os autos em Cartório no prazo de 03 (três) 

dias, sem prejuízo das providências definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 75558 Nr: 3955-07.2006.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREAISNET CORRETORA AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, manifestar-se acerca da petição de f. 141 e cumprir 

integralmente a decisão de f. 132, notadamente, promover os demais atos 

e diligências que lhe competem indicando bens do devedor passíveis de 

penhora ou, não havendo, manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 1º, 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 79726 Nr: 8071-56.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DA CRUZ BARROS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESQUITA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA, REAL NORTE TRANSPORTES S/A, VERDE 

TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO o Executado para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca da decisão de f. 749.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 100733 Nr: 7740-06.2008.811.0015

 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: ROMELANIA APARECIDA DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT 12.099-B

 Compulsando os autos, constata-se que a decisão proferida em 

20.3.2017 (f. 408) não foi integralmente cumprida, pois a autora não foi 

intimada pessoalmente acerca dos valores que lhe pertencem (R$ 

17.750,66) e se encontram depositados em conta judicial vinculada ao 

processo (f. 434), bem como acerca da pretensão do advogado Marcelo 

Yuji Yashiro, OAB/MT 16.250, em levantar referida quantia em sua própria 

conta bancária.

Cabe ressaltar, inclusive, que em consulta ao cadastro nacional de 

advogados, constata-se que o advogado Wesley Manfrin Borges, OAB/MT 

8.867/O, que substabeleceu, sem reservas, o advogado Marcelo Yuji 

Yashiro, OAB/MT 16.250, está suspenso da OAB, desde 17.9.2014, por 

prática de infração disciplinar prevista no artigo 34, XX e XXI, da Lei nº 

8.906/94, estando, portanto, impedido de exercer o mandato e, por 

conseguinte, o advogado por ele substabelecido está impedido de atuar na 

causa, salvo se constituído diretamente pela autora.

Diante disso, determino a intimação pessoal da autora, pelo correio, com 

AR, no endereço constante às fls. 08, 20 e 22, para ciência acerca dos 

valores disponíveis bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179728 Nr: 516-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG 

HILDENBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelos artigos 203, § 4º do CPC e 1.205 

da CNGC-MT, que a certidão para fins de averbação está disponível ao 

Exequente, bem como este deverá cumprir todos os atos e diligências que 

lhe competem, nos termos do desapcho de f. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 191754 Nr: 13382-81.2013.811.0015

 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 SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TOMAZINE DEPOSITO DE MADEIRAS 

-EPP, RENATO TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 102), que determinou a 

inclusão deste processo no plano de trabalho para análise e julgamento 

após o período correicional (CNGCGJ/MT 21, V).

Não obstante, na decisão proferida em 09.11.2016 (f. 90), foi determinado 

à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar memória atualizada dos 

cálculos da dívida, bem como promover os atos e diligências que lhe 

competem, indicando bens dos devedores, passíveis de penhora.

Em 12.12.2016 (f. 99), a exequente requereu uma nova consulta de 

veículos através do sistema informatizado “Renajud”.

Na espécie, em 09.11.2016 já foi efetuada a busca de veículos, contudo, 

apenas em nome do executado Renato Tomazine, não havendo extrato de 

consulta em nome da empresa executada.

Posto isso, com fundamento no art. art. 835, IV, do CPC, defiro o pedido 

formulado pela exequente em 12.12.2016 (f. 99) e determino a busca de 

eventuais veículos registrados em nome da executada Renato Tomazine 

Depósito de Madeiras EPP, CNPJ nº 13.840.097/0001-92, através do 

sistema informatizado “Renajud”, com a penhora de eventuais bens 

localizados, observado o limite do crédito exequendo (R$ 27.347,52 – f. 

100) e intimando-se, de tais atos, os devedores.

Restando infrutíferas as diligências acima, intime-se pessoalmente a 

exequente para, em 05 (cinco) dias, promover os atos e diligências que 

lhe competem, indicando bens registrados em nome dos devedores e 
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passíveis de penhora ou manifestar-se nos termos do art. 921, III, § 1°, do 

CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 207417 Nr: 8952-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SIKORA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAM CARLOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO a Exequente para, no prazo de 05 dias, 

juntar nos autos a guia com o comprovante de pagamento para expedição 

da certidão, bem como cumprir integralmente a decisão de f. 150, 

notadamente, promover os atos e diligências que lhe competem, indicando 

bens da devedora, passíveis de penhora ou, não havendo bens 

penhoráveis, manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 220650 Nr: 31-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO APARECIDO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Pois bem. Apesar das razões formuladas pela executada, não há que se 

falar na atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e no 

levantamento de valor excedente, pois se quer a devedora garantiu o juízo 

com penhora, caução ou depósito em dinheiro, tampouco efetuou o 

pagamento voluntário, conforme certificado pela escrivã em 06.6.2017 (f. 

147), deixando, assim, de observar os requisitos previstos no art. 525, § 

6º, do CPC, razão pela qual, indefiro os pedidos.Não obstante, diante da 

concordância do exequente com o valor indicado na impugnação, 

reconheço o excesso de execução de R$ 711,48 (setecentos e onze 

reais e quarenta e oito centavos), e homologo o cálculo apresentado pela 

executada, tornando-se incontroverso o débito de R$ 7.948,72 (sete mil e 

novecentos e quarenta e oito e setenta e dois centavos).Outrossim, 

considerando não ter havido o pagamento voluntário no prazo legal, nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC, o débito deve ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), motivo pelo qual, com fulcro no art. 835, I, do mesmo 

código, defiro o pedido formulado pelo exequente em 03.3.2017 (fls. 

118/119), e determino a penhora de ativos financeiros porventura 

existentes em contas bancárias da executada até o limite de R$ 9.538,46 

(nove mil e quinhentos e trinta e oito e quarenta e seis centavos).Havendo 

sucesso na penhora, transfira-se o valor bloqueado para Conta Única do 

TJMT e intime-se a executada, nos termos do art. 841, § 1º, do CPC.Acaso 

a penhora de dinheiro resulte infrutífera ou insuficiente, nos termos do art. 

774, V, do CPC, intime-se a executada para, em 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora, e o exequente para, sucessivamente e, no 

mesmo prazo, cumprir os atos e diligências que lhe competem.Cumpra-se 

e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 232207 Nr: 6963-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALÇADOS BOTTERO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA REINATO MARTINS ME, L.G. DO 

NASCIMENBTO & CIA LTDA-ME, LUCIMARA GONÇALVES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNACIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA APARECIDA 

ANDRADE LIMA - OAB:19.072-B/MT, VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 Posto isso, considerando que ainda não foram esgotadas as tentativas de 

localização de bens registrados em nome da devedora para satisfação do 

crédito exequendo, ao menos por ora, indefiro o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente em 

02.9.2016 (fls. 161/190).Em prosseguimento, junte-se nestes autos cópia 

da sentença proferida hoje nos Embargos à Execução cód. 260600, em 

apenso e, diante do teor do referido ato decisório, intime-se a exequente 

para, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, 

excluindo a parcela do crédito representada pela Duplicata nº 055850/04 e 

NF-e nº 55850 (“Duplicata emitida em 06/07/2013 de nº 055850/04, no 

valor de R$ 388,00, com vencimento para o dia 22/11/2013 representada 

pela Nota Fiscal nº 055850” – sic, f. 04v).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 255408 Nr: 1081-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍLVIO HERMINIO DE ARAÚJO CABRAL - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ANTONIO BALBINOT, GIOVANI ELICKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:7.119-A/MT, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Com esses fundamentos, em observância aos artigos 146, caput c.c. 

223, caput e, também, artigos 80, I a VI e 81, todos do CPC, não conheço 

da arguição de suspeição feita pelo executado Lauri Antonio Balbinot e, 

por litigar de má-fé, condeno-o ao pagamento de multa equivalente a 5% 

(cinco por cento) do valor atualizado da causa. Em prosseguimento, 

acerca da impugnação à avaliação, apresentada pela executada Giovani 

Elicker em 06.9.2017 (fls. 752/754), delibero ouvir o perito judicial, em 05 

(cinco) dias. Diante do desinteresse da exequente na penhora dos bens, 

por estarem gravados ou possuírem valor irrisório, (fls. 769/781), 

determino a baixa das penhoras sobre os veículos “Toyota Hilux CD 4X4, 

placas NPK 5976”, “Toyota Hilux CD 4X4 SRV, placas OBA 2508” e 

“Reboque para barco, da barca/modelo R/CBN CBNCPB300, placas JZU 

6183”. Defiro o pedido formulado pelo exequente em 22.9.2017 (fls. 

769/781) e determino a remoção e depósito, em poder do exequente (CPC, 

art. 840, II, § 1º), dos bens penhorados (...) determino a inclusão de 

restrição judicial à circulação e transferência dos veículos, pelo Sistema 

“Renajud”. Defiro, também, o pedido formulado pelo exequente em 

27.10.2017 (fls. 795/797) e, com fundamento no artigo 845 do CPC, 

determino a penhora dos imóveis descritos nas matrículas nº 30.192 e 

30.285 do CRI de Sinop/MT, cujas certidões estão juntadas às fls. 739/742, 

mediante termo nos autos, cabendo ao exequente, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, em 05 (cinco) dias, comprovar a 

averbação da penhora no registro competente, nos termos do artigo 844 

do mesmo código. Para avaliação dos imóveis penhorados, 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 

apresentar proposta de honorários, em 10 (dez) dias, a serem suportados 

pelo exequente. O laudo de avaliação deverá ser apresentado em 10 

(dez) dias após o depósito, em juízo, do valor dos honorários. Com a 

juntada do laudo, delibero ouvir as partes, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se 

e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 258348 Nr: 2712-76.2016.811.0015

 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: CLEVERSÃO ANTONIO POLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Diante disso, com fundamento nos artigos 487, I e 490 do CPC, julgo 

procedentes os pedidos iniciais e declaro a inexigibilidade do débito 
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descrito na declaração contida à f. 23, entre o autor e a Empresa OI S.A, 

relativo ao contrato número 0005090143852243, incluído em 27.7.2014, no 

valor de R$ 121,12 (cento e vinte e um reais e doze centavos).Por 

conseguinte, condeno a ré a pagar ao autor indenização pelos danos 

morais causados, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (27.7.2014, f. 23) e 

correção monetária, com base no INPC, desde o arbitramento (Art. 398 do 

CC e Súmulas 54 e 362 do STJ).Por fim, condeno a ré ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do 

patrono do autor, os quais, mercê do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 260600 Nr: 4067-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.G. DO NASCIMENBTO & CIA LTDA-ME, LUCIMARA 

GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇADOS BOTTERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA A. ANDRADE LIMA - 

OAB:OAB/MT 19072-B, JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA - 

OAB:19.072-B/MT, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO IGNACIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial, somente para determinar a exclusão da parcela do 

crédito exequendo representada pela Duplicata nº 055850/04 e NF-e nº 

55850 – “Duplicata emitida em 06/07/2013 de nº 055850/04, no valor de R$ 

388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), com vencimento para o dia 

22/11/2013 representada pela Nota Fiscal nº 055850” [sic, f. 04v dos 

autos principais] – e declaro extinto o processo (CPC 487, I).Em 

observância ao disposto nos arts. 82, 85, “caput” e § 2º c.c. 86, parágrafo 

único, do mesmo código, condeno as embargantes ao pagamento das 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC em relação à 

empresa L. G. do Nascimento & Cia Ltda – ME, por força do acórdão 

p r o f e r i d o  e m  1 0 . 1 1 . 2 0 1 6  ( f l s .  3 3 6 / 3 4 0  –  A I  n º 

1001104-71.2016.8.11.0000).Traslade-se cópia desta sentença para os 

autos cód. 232207, em apenso.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 268387 Nr: 8662-66.2016.811.0015

 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: CERRADUS PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIROS PNEUS E PEÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 328), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Pois bem. Considerando que o processo está concluso no gabinete há 

mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

Em que pese o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela ré 

em 25.7.2017 (fls. 121/124), segundo consta, os fatos por ela 

mencionados ocorreram no ano de 2013, sendo certo, conforme 

fotografias juntadas pela própria ré à contestação (fls. 93/94), que a 

empresa já reconstruiu a sua sede e se encontra em plena atividade, não 

havendo quaisquer circunstâncias que justifiquem o deferimento de 

assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

Com relação ao pedido de redução ou parcelamento das custas, cabe 

ressaltar que tais benesses exigem a presença de requisitos 

semelhantes, embora em menor grau, àqueles necessários ao deferimento 

da assistência judiciária gratuita, inexistentes, no caso.

Diante disso, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, de 

redução e parcelamento de custas, formulado pela ré em 25.7.2017 (fls. 

121/124), facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, instruir a reconvenção com 

o comprovante de recolhimento das custas pertinentes, sob pena de 

extinção.

Com relação aos pedidos formulados pelo conciliador Doracy Candido de 

Souza em 21.9.2016 (f. 61) e 14.12.2016 (f. 120), segundo consta do 

termo de audiência lavrado em 30.8.2016 (f. 54), a mesma foi presidida 

pela conciliadora Vania Aparecida da Silva Figueiredo Couto e pelo 

co-mediador/conciliador Luiz Vinícius Iori, figurando o senhor Doracy 

apenas como "observador", não fazendo jus, portanto, à percepção de 

honorários, neste caso.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 119914 Nr: 12366-34.2009.811.0015

 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: MILTON CEOLATTO JUNIOR, MAURICIO CEOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031/SP

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) Jonas José Franco Bernardes - OAB 8.247 B /MT a 

DEVOLVER os autos em Cartório no prazo de 03 (três) dias, sem prejuízo 

das providências definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 203765 Nr: 5987-04.2014.811.0015

 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: VALDECI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT16044, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 Em cumprimento à decisão de f. 318, nesta data promovo aidante a 

juntada nestes autos do laudo pericial determinado na ação de obigação 

de fazer Cód. 131767, em apenso.

 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, querendo, manifestarem-se acerca do referido laudo, no 

prazo de 05 (cinco) cada, iniciando-se pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 225594 Nr: 3118-34.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOAS INVASORAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSE AZEVEDO - 

OAB:9982-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) EDER JOSÉ AZEVEDO OAB 9982/MT a DEVOLVER os 

autos em Cartório no prazo de 03 (três) dias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012362-96.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE APARECIDA SCHENATTO (RÉU)

VILSON PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1012362-96.2017.8.11.0015 AUTOR: LUIZ 

CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO RÉU: LUCIANE APARECIDA 

SCHENATTO, VILSON PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc... Considerando 

a possibilidade da venda do imóvel objeto da presente ação pelos 

requeridos a terceiro de boa fé, hei por bem determinar a averbação da 

existência da presente ação às margens da matricula nº 4011 do CRI de 

Sinop. Expeça-se o necessário. No mais, prossiga o feito em seus 

ulteriores termos, cumprindo-se, no que couber, a decisão ID 10634166. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1013365-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013365-86.2017.8.11.0015 AUTOR: OSMAR 

DE OLIVEIRA RÉU: FABIO ROGERIO MARCAL Vistos, etc. Trata-se de 

“ação de exibição de documentos com pedido de tutela de urgência de 

natureza cautelar antecedente” que Osmar de Oliveira move contra Fabio 

Rogério Marçal, ao fundamento de que contratou os serviços jurídicos 

deste pelo valor de R$ 10.000,00, no entanto após o pagamento, não foi 

mais atendido pelo requerido, razão pela qual requer seja ele compelido a 

exibir em juízo os documentos que demonstrem a correta prestação dos 

serviços. Ocorre que a ação de exibição de documentos não é o meio 

adequado para se alcançar o fim almejado, mas sim a ação de prestação 

de contas. Neste sentido: PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANDATÁRIO - 

ADVOGADO - INTERESSE DE AGIR - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS 

- RECURSO NÃO-PROVIDO. Sendo o causídico mandatário judicial, está 

obrigado a prestar contas ao mandante, não só pela exegese do artigo 

914 inciso II da lei adjetiva como também, e especialmente, pelo artigo 34 

do Estatuto da Advocacia. (TJSP; Apelação 9272736-98.2008.8.26.0000; 

Relator (a): Clóvis Castelo; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Regional IV - Lapa - 3ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 10/05/2010; 

Data de Registro: 13/05/2010) Pelo exposto, determino a intimação do 

autor para que retifique a inicial, adequando-a ao rito acima referido, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013503-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DE ANDRADES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013503-53.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CLEONICE DE ANDRADES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em consulta aos sistemas 

de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que a autora é 

proprietária de um veículo Corsa Sedan MAXX, placa ANE-3597. Além 

disso, verifico que a autora alega na inicial que é titular de três unidades 

consumidoras, e consequentemente proprietária de três imóveis, o que 

evidencia que ela não é necessitada para os fins do art. 98 do CPC, razão 

pela qual indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Considerando que os documentos ID 11104040, ID 11103984, ID 11104061 

e ID 11103422 demonstram que a titular da UC nº 691350 é a Srª Leonice 

Salgado de Oliveira Santaneli, determino a intimação da autora para que 

proceda a retificação do polo ativo da ação ou comprove a propriedade do 

imóvel onde se encontra instalada a referida UC, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. Da mesma forma, intime-se a autora para que proceda 

ao pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000378-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000378-81.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ZENAIDE DA SILVA OLIVEIRA Vistos, etc... Intime-se o Autor 

para que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento das custas judiciais 

vinculadas ao presente feito na forma como determinada no Provimento 

22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e 

parágrafos, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009867-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FELIPE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1009867-79.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ANDERSON FELIPE DE ALMEIDA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Intime-se o requerente para 

impugnar a contestação em 15 dias, bem como a requerida para que se 

manifeste sobre a petição e documentos ID 10638087 e ID 10638191 no 

mesmo prazo. Por fim, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. 

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97163 Nr: 4196-10.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILINO PALUDO, LURDES MARIA SCHWARTZ 

PALUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI RIBEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRASSON - OAB:7.724 

MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10546/MT, JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12923/O, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12585

 Processo nº 4196-10.2008

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 330, e 

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 CPC).

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.: 165635 Nr: 479-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, SARA JAQUELINE DOS SANTOS MOREIRA - 

OAB:196.368/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 479-48.2012

Vistos etc...

Intime-se o Exequente para que esclareça se está renunciando o seu 

crédito ou requerendo o arquivamento do feito.

 Isto é, se pretende desistir da execução, por consequência lógica, o 

credor estará renunciando ao crédito, devendo o processo ser extinto 

com base no artigo 924, inciso IV, do CPC.

Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como 

renuncia tácita.

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.: 4819 Nr: 434-98.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT

 Processo nº 38/1999

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 255, e 

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 CPC).

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.: 43410 Nr: 8209-91.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL LEONARDO PADOVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA 

MACEDO - OAB:238706/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 359/2004

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que, no prazo de 05 dias, se manifeste sobre 

os valores penhorados às fls. 128/129. Havendo o requerimento, 

expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, fls. 132/133, diretamente a exequente ou a quem 

esta indicar.

 Pelo que se depreende das diversas tentativas infrutíferas de penhora 

online e buscas de bens, o feito tramita há mais de quatorze anos sem a 

localização de bens do devedor, razão pela qual, com fundamento no art. 

921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 152, e 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 CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120366 Nr: 12609-75.2009.811.0015

 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: CLÉIA APARECIDA SANTOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, ANDRÉ LUIS XAVIER MACHADO - OAB:7676, 

CARLA CASTRO AMORIM - OAB:OAB/MS 9504-A, IDELMAR 

BARBOZA MONTEIRO - OAB:9998/MS

 Processo nº 647/2009

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

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.: 207100 Nr: 8675-36.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V S INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA EPP, VILSO GREGGIO, DIAMISSE DE JESUS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO GHESTI - OAB:33.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8675-36.2014

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os executados não possuem bens passiveis de penhora.

Pelo que se depreende das diversas tentativas infrutíferas de penhora 

online e buscas de bens, o feito tramita há mais de quatro anos sem a 

localização de bens dos devedores, razão pela qual, com fundamento no 
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art. 921, III do 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 os executados requeiram o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 1130 Nr: 436-39.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. V. S. MADEIRAS LTDA, JOSÉ LEOVALDIR 

FAGANELLO, VITORINO DAMBROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO NELSON 

NASCIMENTO - OAB:RS-17.503, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 Processo nº 436-39.1997

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 301, e 

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 os executados requeiram o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 115258 Nr: 8053-30.2009.811.0015

 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: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E REPR. 

DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - 

OAB:13.012/RS, ROGÉRIO V. VIANA - OAB:28.948-RS

 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, PAULO MORELI - OAB:17.760-MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168/PR

 Processo nº 8053-30.2009

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de 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.

 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.: 117785 Nr: 10138-86.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELLEGRINI & GRANDI LTDA - MADEIREIRA 

TAPAIÚNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 468/2009

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 210, e 

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 a executada requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

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.: 183881 Nr: 4922-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE MACEDO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4922-08.2013

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 105, e 

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 CPC).

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.: 216249 Nr: 15830-90.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI VALDIR BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, IVONETE GIACHINI - OAB:22555/O

 Processo nº 15830-90.2014

Vistos, etc.

A teor do disposto no art. 9º do CPC, determino a intimação da exequente 

para que se manifeste sobre a petição e documentos de fls. 103/122 em 

cinco dias.

Decorrido o prazo acima consignado, façam-me os autos cls. para 

deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233247 Nr: 7597-70.2015.811.0015

 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: SEBASTIAO CELESTINO RIBEIRO - ESPÓLIO, JOSÉ 

CELESTINO RIBEIRO, ANTONIO RIBEIRO FEITOSA, VALDIRENE CLESTINO 

RIBEIRO, SONIA CELESTINO RIBEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Processo nº 7597-70.2015

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 369, intimando-se 

pessoalmente o representante do exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233917 Nr: 8032-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 Processo nº 8032-44.2015

Vistos, etc.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 242336 Nr: 13583-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOTAL BIOTECNOLOGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA LAUTERT CARON - 

OAB:40937, MARINNA LAUTERT CARON - OAB:58.158/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 Processo nº 13583-05.2015

Vistos, etc...

 Com fundamento nos artigos 3º, § 2º e 139, V, ambos do CPC, designo o 

dia 03/07/2018, às 14:30 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 64752 Nr: 4428-27.2005.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - 

OAB:38523/PR, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 Processo nº 4428-27.2005

Vistos etc...

Proceda a busca de endereço do Executado através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho de fls. 187.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO.

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 85822 Nr: 3251-57.2007.811.0015

 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: ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:MT/10.937, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5688/MT-A, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELE FRASSON 

- OAB:7724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B/PR

 Pelo exposto, estando devidamente demonstrado o contrato de depósito, 

julgo procedente o pedido para condenar a empresa/requerida a entregar 

ao autor a quantidade de 858.167 (oitocentos e cinquenta e oito mil, cento 

e sessenta e sete) Kg de milho, equivalente a 14.302,78 sacas de 60 Kg 

cada uma, de boa qualidade, a granel, com umidade de no máximo 13,5%, 

no prazo de 15 dias, sob pena de multa que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) por dia de descumprimento desta ordem, art. 537 do NCPC, limitando 

o prazo em até 30 dias. Não sendo cumprida a obrigação, expeça-se o 

competente mandado de busca e apreensão, art. 538, devendo o autor 

observar o disposto nos arts. 499 e 500, todos do NCPC.Condeno a 

requerida nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), art. 85, § 2º do NCPC.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 já fixada e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 19 de janeiro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120387 Nr: 12664-26.2009.811.0015

 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: ROSANA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 160,17 

(cento e sessenta reais e dezessete centavos), referente à restituição 

dos valores cobrados indevidamente, acrescida de juros contados a partir 

da citação válida (fls. 26-verso) e correção monetária contada da data do 

pagamento (05/10/2009 – fls. 19).Considerando que as partes foram 

vencidas e vencedoras, nos termos do artigo 86 do Código de Processo 

Civil, condeno-as ao pagamento das custas pro-rata e honorários, que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para a Autora e 50% (cinquenta por cento) para a Requerida, 

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. 25.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (item 6.16.29 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, 22 de janeiro de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122828 Nr: 1994-89.2010.811.0015

 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: MARISTELA APARECIDA FELIPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para 

condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 1.377,70 

(um mil trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos) concernentes 

aos valores cobrados indevidamente nas faturas dos meses de março a 

julho de 2009, acrescida de juros contados a partir da citação válida (fls. 

104-verso) e correção monetária contada da data de cada 

pagamento.Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, 

nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno-as ao 

pagamento das custas pro-rata e honorários, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a Autora 

e 50% (cinquenta por cento) para a Requerida, 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. 

103.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(item 6.16.29 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, 22 de janeiro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163341 Nr: 11233-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R L LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA -ME, 

ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11233-83.2011

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os executados não possuem bens passiveis de penhora.

Pelo que se depreende das diversas tentativas infrutíferas de penhora 

online e buscas de bens, o feito tramita há mais de seis anos sem a 

localização de bens dos devedores, razão pela qual, com fundamento no 

art. 921, III do 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 a executada 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.: 165750 Nr: 563-49.2012.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GOFFI SAVI, MARIA APARECIDA 

GOMES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 563-49.2012

Vistos, etc...

Trata-se de “ação de reintegração de posse cumulada com perdas e 

danos com pedido de liminar” ajuizada por Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda 

em face de Vilmar Goffi Savi e Maria Aparecida Gomes Catro.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 152/153, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 152/153 julgando 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial 

solicitado às fls. 153, mediante cópia e termo nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

 Ficam as partes isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 22 de janeiro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 186857 Nr: 8066-87.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO VON SCHARTEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8066-87.2013

Vistos etc...

Proceda a busca do endereço da requerida através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências.

Restando infrutífera a diligência supra, a teor do disposto no art. 4º do 

Decreto Lei nº 911/69, determino a intimação da Autora, para que requeira 

a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante legal do 

requerente, consignando as mesmas advertências.
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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.: 191070 Nr: 12698-59.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONIR TOLOTTI CHALITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGA SILVA CORONIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Autos nº 12698-59.2013

Vistos etc...

Trata-se de ação monitória ajuizada por Alcionir Tolotti Chalito em face de 

Dominga Silva Coronil.

A Ré foi citada por edital e o Defensor Público, nomeado curador, 

ofereceu embargos monitórios por negativa geral, fls. 64, tendo o Autor 

impugnado os embargos às fls. 68/70.

Por petição de fls. 77, o Autor requereu a desistência da ação, sendo que 

a Ré, por petição de fls. 84, concordou com o pedido de desistência.

Diante disso, homologo por sentença o pedido de desistência, julgando 

extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 22 de janeiro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 216833 Nr: 16205-91.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16205-91.2014

Vistos, etc...

Proceda a busca de endereço da executada através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Restando ineficaz, oficie-se a VIVO, OI, CLARO, TIM, Brasil Telecom, 

Energisa, conforme requerido na petição de fls. 102/103, consignando que 

o prazo para resposta é de 10 dias, sob pena do responsável responder 

pelos danos a que vier dar causa.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 90/91, nos endereços onde ainda não 

tenha havido diligências.

Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se a exequente para dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de cinco dias, sob pena de arquivamento, e não havendo manifestação, 

intime-se pessoalmente o representante legal da exequente, consignando 

as mesmas advertências.

 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.: 268380 Nr: 8658-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8658-29.2016

Vistos, etc...

Intime-se o Autor para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal do 

Autor, consignando as mesmas advertências.

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.: 316700 Nr: 715-87.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MAKOTO TOYOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS 

- OAB:54.121/PR, THALYTA DE OLIVEIRA TORRES - OAB:88.676/PR, 

TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - OAB:81.937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado;

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens;

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013636-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO OLIVEIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013636-95.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA REQUERIDO: RODRIGO OLIVEIRA SANTANA 

Vistos, etc. Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, verifico que o autor reside em uma residência de classe média, 

construída em um enorme terreno bem localizado nesta urbe 

(https://goo.gl/maps/Y7B6wJqQDCn), além de ter declarado possuir 

voluptuosa quantia em espécie, ser proprietário de outros dois imóveis 

situados no Jardim Itália e Jardim Bouganville, diversos veículos, placas 

ELN-5086, CKE-4903, OBK-9639 e QBB-3472, o que evidencia que ele não 

é pobre na acepção do art. 98 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita. Intime-se o autor para que proceda ao 

pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013898-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE SANDOVAL NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013898-45.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BERNADETE SANDOVAL NUNES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c danos materiais e morais e tutela provisória de 

urgência que Bernadete Sandoval Nunes move contra Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Aduz a autora que contratou o financiamento do 

veículo Corsa, placa NWD-7343 junto ao banco/requerido, no entanto 

atrasou o pagamento de algumas parcelas, e posteriormente conseguiu 

quitar o financiamento, porém, até o presente momento o veículo 

encontra-se com restrição em seu registro razão pela qual busca a tutela 

deste juízo. Ocorre que em consulta ao site do E. TJ/GO, verifico que em 

18/01/2017 foi distribuída perante a 3ª Vara Cível de Mineiros a ação nº 

421955-16.2016.8.09.0105, que visava a busca e apreensão do veículo 

objeto da presente ação. Ora, se a autora quitou o contrato de 

financiamento, é dever do banco proceder a baixa das restrições que 

recaem sobre o veículo, nos exatos termos do art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69, sendo que a ora autora pode requerer isso diretamente nos 

autos da busca e apreensão. Desta forma, considerando que a ação de 

nº 421955-16.2016.8.09.0105, que tramita pela 3ª Vara Cível da Comarca 

de Mineiros-GO foi distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos 

autos, em razão da conexão existente entre as ações, uma vez que as 

ações possuem como objeto o veículo Corsa Classic placa NWD-7343, 

restando evidente o risco de decisões conflitantes caso os feitos sejam 

decididos de forma separada. De acordo com o art. 58 do novo CPC, “a 

reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente”, fixando a prevenção o primeiro 

processo registrado ou distribuído, art. 59 do referido diploma. Pelo 

exposto, declino da competência em favor da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Mineiros-GO, para onde a presente ação deve ser remetida e apensada 

ao processo nº 421955-16.2016.8.09.0105. Baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013844-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013844-79.2017.8.11.0015 AUTOR: CAMILA 

DE ANDRADE OLIVEIRA RÉU: IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES 

EIRELI - EPP Vistos, etc... Defiro a Autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Trata-se de ação ordinária declaratória de rescisão 

contratual com pedido liminar cumulada com restituição de bem imóvel e 

ressarcimento de valores que Camila de Andrade Oliveira move contra 

Imove Loteamento e Incorporações Eireli, ao fundamento de que adquiriu 

desta um imóvel urbano, consistente em um terreno localizado na quadra 

05, lote 01, Residencial Panamby II, em Sinop, com 367,84m², mediante o 

pagamento de uma entrada de R$ 13.787,48 e se comprometendo ao 

pagamento de 150 parcelas mensais de R$ 560,00 cada. Alega que 

efetuou o pagamento da entrada e de 15 parcelas, no entanto “passou a 

viver um verdadeiro colapso financeiro em virtude da queda vertiginosa de 

sua clientela enquanto profissional na área de fisioterapia e 

consequentemente de seus rendimentos, se vendo obrigada a abandonar 

sua atividade autônoma e arrumar um emprego com registro em Carteira 

numa área completamente diferente de sua graduação acadêmica, vindo a 

auferir a partir de 15 de junho de 2016 como salário mensal a quantia de 

R$913,00 (novecentos e treze reais) - fato esse que comprometeu 

drasticamente o cumprimento das obrigações assumidas pela Demandante 

perante a Ré e foi a partir daí que aquela, contra a sua vontade, decidiu 

suspender os pagamentos das parcelas devidas a esta por motivos 

financeiros, sabendo que não conseguiria mais cumprir com o 

compromisso avençado, procurou a segunda Requerida para rescindir o 

contrato e reaver os valores pagos”, razão pela qual busca a tutela deste 

juízo a fim de que seja determinado à ré que se abstenha de incluir o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o relato do necessário. 

DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Muito 

embora a alegação de dificuldade financeira não seja suficiente para 

justificar a inadimplência da autora, e consequentemente o deferimento da 

tutela de urgência, a verdade é que ela visa a rescisão do contrato de 

compromisso de compra e venda celebrado com a requerida, pleiteando o 

ressarcimento dos valores das parcelas que pagou e devolvendo o imóvel 

que adquiriu, fato que evidencia a fumaça do bom direito, até porque o 

pleito antecipatório visa apenas e tão somente que a requerida se 

abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O 

perigo de dano resta evidente diante do fato de que o nome do autor não 

pode ser negativado enquanto estiver litigando acerca da rescisão do 

contrato, até porque colocou o imóvel à disposição da requerida. Pelo 

exposto, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro o 

pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha 

de inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito em razão da inadimplência do contrato firmado entre 

as partes, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00. Desde já autorizo a 

imissão da requerida no imóvel objeto desta ação, podendo ela usar, gozar 

e dispor da área, se assim quiser. Considerando que a Autora 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000346-76.2018.8.11.0015 

AUTOR: LUIZ ERNANDES RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Trata-se de ação 

ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que 

Luiz Ernandes move contra Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa 

de Trabalho Médico, ao fundamento de que foi surpreendido com a 

negativa de atendimento médico pelo fato de que seu plano de saúde 

estaria encerrado há meses. Alega que a requerida procedeu ao 

cancelamento do seu plano de saúde com base na inadimplência das 

mensalidades referentes a janeiro, fevereiro e março de 2017, as quais 

afirma que pagou, porém de forma intempestiva. Afirma que não foi 

pessoalmente notificado do inadimplemento contratual e entende que desta 

forma a requerida não poderia rescindir o contrato de plano de saúde 

unilateralmente, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que 

seja restabelecido o referido contrato. É o relato do necessário. DECIDO. O 

artigo 13, parágrafo único, II, da Lei dos Planos de Saúde apenas autoriza 

o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações 

excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude 

ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a 

sua notificação devidamente comprovada até o quinquagésimo dia de 

inadimplência, verbis: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do 

vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas 

ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os 

produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência 
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mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a 

suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou 

não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, 

consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, 

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 

qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão 

unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de 

internação do titular. Pelo que se depreende dos autos, é incontroverso o 

fato de que o autor permaneceu inadimplente por mais de sessenta dias, 

eis que efetuou o pagamento das mensalidades referentes a janeiro, 

fevereiro e março de 2017 nas datas de 20/03/2017, 27/03/2017 e 

27/06/2017, respectivamente, conforme confessado na exordial e 

constante no documento ID 11403001. Uma vez configurado o 

inadimplemento superior a 60 dias, para rescindir unilateralmente o 

contrato de plano de saúde existente entre as partes, a requerida enviou a 

notificação ID 11403001 para o endereço do autor, cumprindo, portanto os 

requisitos exigidos pelo art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98. 

Muito embora a referida notificação tenha sido entregue e recebida no 

endereço do autor, este afirma que não recebeu a dita notificação, bem 

como que a assinatura nela constante não foi subscrita por seu punho, 

fato que ensejaria a nulidade da notificação e da rescisão, com o 

consequente restabelecimento do plano de saúde. Ocorre que tal matéria 

somente poderá ser elucidada após a instrução processual e produção de 

provas, seja grafotécnica ou testemunhal, razão pela qual indefiro o 

pedido de tutela de urgência, eis que neste momento processual não 

vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. 

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que inexistem elementos que desabonem a declaração de 

hipossuficiência firmada pelo autor, razão pela qual defiro a ele os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Considerando que o Autor 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000498-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA FLIEGNER MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000498-27.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIZANDRA 

FLIEGNER MEDEIROS Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora da 

devedora, conforme notificação extrajudicial de ID. 11481777 – pág. 7, 

defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça o 

competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo 

descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do 

Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, a devedora 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se 

o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013476-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013476-70.2017.8.11.0015 AUTOR: 

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: MARCELO TADEU DE TOLEDO 

BARCA VISTOS, ETC... Pissinatti Empreendimentos Ltda. ingressou com a 

presente ação declaratória de resolução por inexecução de contrato c/c 

reintegração de posse, perdas e danos e pedido de tutela de urgência 

contra Marcelo Tadeu de Toledo Barca. Segundo a autora, na qualidade de 

proprietária e possuidora do imóvel urbano denominado de lote 15, da 

quadra 62, com área de 300,425 m2, localizado na rua Turim, Loteamento 

Residencial Florença, vendeu o referido imóvel ao requerido em 2014, 

através de um contrato particular de compromisso de compra e venda, 

mediante o pagamento de uma entrada de R$ 12.357,98 e mais 120 

parcelas mensais e sucessivas de R$ 926,85 cada. Que desse total, o 

requerido efetuou o pagamento de apenas 28 parcelas, não obstante ter 

tomado posse no dia da efetivação do negócio. Esclarece que o requerido 

embora notificado pelo Cartório de Registro de Imóveis não se importou em 

purgar a mora no prazo que lhe fora concedido, permanecendo no imóvel 

de forma precária. Por essas razões ingressa com a presente Ação. É O 

RELATÓRIO PASSO A DECIDIR SOBRE O PEDIDO DE LIMINAR Trata o 

presente feito de ação declaratória de resolução por inexecução de 

contrato c/c reintegração de posse, perdas e danos e pedido de tutela de 

urgência. Como é sabido, a reintegração é consequência da procedência 

do pedido de rescisão. Todavia, dispõe o art. 300 do novo CPC que “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Compulsando os autos, verifico que a autora é 

proprietária do imóvel em questão e por exercer sobre este a posse, 

firmou com o requerido um contrato de compromisso de compra e venda, 

sendo que ele se obrigou a pagar à autora 120 parcelas, porém, pagou 

apenas 28, estando em mora com as demais. Na cláusula 15ª do contrato, 

ficou estabelecido o pacto comissório, onde o atraso de qualquer 

prestação implicaria na sua rescisão automática, ficando o comprador 

obrigado a restituir o imóvel. Notificado em data de 31.03.2017 para que 

efetuasse o pagamento das prestações atrasadas, o requerido 

permaneceu inerte, isto é, nem pagou e nem devolveu o imóvel, fato que 

revela a probabilidade do direito da autora, art. 300 do CPC. O perigo de 

dano resta consubstanciado no fato de que a inadimplência se arrasta há 

vários meses, o que evidencia que o requerido não possui condições 

financeiras de honrar o compromisso assumido, além do que, não há que 

se falar em adimplemento substancial, já que a doutrina e a jurisprudência 

entendem que para a sua caracterização é necessário no mínimo o 

pagamento de 85% do total das parcelas, o que nem de longe é o caso 

dos autos. A tutela antecipada, como requerida na inicial, não acarreta 

nenhum perigo de irreversibilidade, eis que o imóvel será entregue à 

requerente mediante termo de depósito, assumindo ela o encargo de fiel 

depositária até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma vez presentes 

os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência para reintegrar a requerente na posse do imóvel descrito na 

inicial, mediante termo de depósito. Havendo resistência por parte do 

requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Cite-se o requerido 
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para integrar a relação processual. Cite-se o requerido, consignando no 

mandado que o prazo para contestar é de 15 dias, e a advertências do 

art. 344 do C.P.C., devendo a autora observar o disposto no art. 564 do 

C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 186838 Nr: 8047-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que primeiramente foi devolvido o Aviso de recebimento 

da correspondência de fl. 46 - juntado à fl. 46 verso, mas posteriormente a 

correspondência foi devolvida conforme comprovante de fl. 47, razão pela 

qual intimo o exequente para manifestar em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 46559 Nr: 68-49.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO JOSE TONKIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 180,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de avaliação do imóvel penhorado à fl. 59, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 9416 Nr: 503-38.1996.811.0015

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS HAAS IND. E COM. E BENEF. DE 

MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE BEATRIS PEREIRA - 

OAB:31238/RS

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias dar andamento ao feito, tendo em vista que 

decorreu o prazo de suspensão requerido na petição de fl. 347.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 74352 Nr: 2773-83.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA ALICE DE ABREU GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON DA SILVA BENTO - 

OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 82492 Nr: 10798-85.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEI PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre penhora e avaliação de 

fls. 141/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 238090 Nr: 10829-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.P. RENASCER LTDA, CIRO GEMELLI JUNIOR, 

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.135: 

"Certifico em cumprimento ao presente mandado que diligenciei aos 

endereços indicados, ou seja, na BR 163, próximo ao Camping Club, em 

frente à empresa Terra Way, e não logrei êxito em encontrar os 

executados, sendo que após diligenciei ao local onde funcionava o Auto 

Posto Renascer, atual Posto Sol Nascente, e lá obtendo êxito CITEI a 

executada ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, dos termos da presente 

ação, do mandado e do prazo para efetuar o pagamento da dívida, bem 

como, para embargar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da segurança do juízo, a qual bem ciente ficou, 

aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura no verso do 

mandado.

 Certifico ainda, que DEIXEI DE CITAR o executado CIRO GEMELLI JÚNIOR, 

por si e como representante da empresa A. P. RENASCER LTDA, em 

virtude de não encontrá-lo e tendo em vista que a executada Eliane disse 

que estão separados e não soube informar onde poderia encontrá-lo. Dou 

fé. Noraney Joaquim de Sousa – Oficiala de Justiça"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 9202 Nr: 50-09.1997.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR J. C. NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - DISTRIBUIDORA KAYABIS DE 

VEICULOS LTDA, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, GENTIL ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 161/162 foram 

protocolados no prazo de lei.
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Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EXECUTADA:

a) para manifestar em cinco dias sobre referidos embargos de 

declaração.

B) da sentença de fls. 155 a 157: "(...) Posto isso, nos termos do art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito. Condeno o exequente ao pagamento das custas 

processuais.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Sinop/MT, 23/5/2017"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 76508 Nr: 4933-81.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301-MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão requerido na petição de fls. 351.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 82291 Nr: 10576-20.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRZA GOZER DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERTON ZEYDIR GONZALEZ - 

OAB:112680/SP, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:8927/SC, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a EXECUTADA 

efetuasse o pagamento do débito.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, bem 

como, para, querendo, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86278 Nr: 3732-20.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP 236.655

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre petição 

de fls. 207 a 209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87744 Nr: 5154-30.2007.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA, MARTA 

TESCHIMA, AFONSO CELSO TESCHIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI - 

OAB:5346-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias manifestar, tendo em vista que os autos 

foram desarquivados conforme requerido na petição de fls. 113 a 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167311 Nr: 2165-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEMAC S/A GRUPOS DE GERADORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA -ME, 

HELCIO ANTONIO NALESSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre certidão 

de fls. 122/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171589 Nr: 6627-75.2012.811.0015

 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: CONTINI & CIA. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MARIANO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - OAB:12993-MT, ESTEVAN 

M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 13.894, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da AUTORA do inteiro teor do ofício de fls. 85/86, bem como, 

para, COM URGÊNCIA dar andamento na carta precatória de código 71028 

que tramita perante a Única Vara da Comarca de Nova Monte Verde-MT, 

sob pena de devolução da carta precatória sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 244037 Nr: 14460-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGUES CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da AUTORA para em cinco dias dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção e arquivamento, conforme decisão de fl. 57 e certidão de 

fl. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 61555 Nr: 1269-76.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.327: 

"Certifico e dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, Oficial de Justiça, 

que em cumprimento ao respeitável mandado da Meritíssima Juíza de 

Direito da Quarta Vara Cível desta Comarca de SINOP/MT, Excelentíssima 

Senhora Doutora GIOVANA PASQUAL DE MELLO, e, extraído dos autos 
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de CÓDIGO 61555 (MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO, REMOÇÃO E 

INTIMAÇÃO – ESPÉCIE: AÇÃO DE EXECUÇÃO – em que STYLLE 

FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA move em desfavor de CLOVIS 

SANCHES).

Diligenciei no endereço constante no mandado, Rua das Magnolias, 433, 

Jardim Maringá, nesta urbe, local onde DEIXEI de proceder com a 

PENHORA em BENS OBJETOS que guarnecem a residência de CLOVIS 

SANCHES, haja vista não ter encontrado bens de elevado valor ou que 

não fossem de necessidade basica familiar.

Na diligencia para verificar os bens que guarnecem a residência do 

senhor CLOVIS SANCHES, foi constatado que um filho seu, chamado 

DIOGO, casado com LUANA, também residem na mesma casa, sendo que 

no quarto do casal existem alguns bens (televisão, frigo bar e um 

micro-ondas, além da cama, guarda roupas, penteadeira, espelho etc) que 

são de propriedade e uso pessoal do casal.

Não foram encontrados outros bens passiveis de penhora de propriedade 

de CLOVIS SANCHES e que pudesse garantir o valor da execução.

Não tendo sido logrado êxito quanto a localização de algum bem, seja 

móvel ou imóvel para a efetivação da penhora, este meirinho intimou o 

senhor CLOVIS SANCHES, por todo teor do presente mandado, sendo que 

logo após a leitura do mesmo exarou sua nota de ciente e aceitou a 

contrafé que lhe ofereci, tendo afirmado que não possui bens para indicar 

a penhora.

Desta forma devolvo o presente mandado em cartório para os devidos 

fins.

O referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 27 de julho de 2017

VALTER MORTELARO LOPES - OFICIAL DE JUSTIÇA"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 189138 Nr: 10463-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZZAROTTO E CIA LTDA. - REALIZA 

VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, denota-se que restou preenchido os requisitos exigidos para 

concessão da medida pleiteada, razão pela qual, CONCEDO A LIMINAR de 

reintegração de posse do veículo descrito na inicial.Expeça-se o 

competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte 

requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário. Por 

ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 

911/69).Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 203098 Nr: 5450-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE YONE GRUBER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.96: 

"Certifico e dou fé, eu, JOÃO CARLOS GIRARDI, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao respeitável mandado da Meritíssima Juíza de Direito da 

Quarta Vara Cível desta Comarca de SINOP/MT, Excelentíssima Senhora 

Doutora GIOVANA PASQUAL DE MELLO, e, extraído dos autos de nº. 

CÓDIGO 203098 (MANDADO DE INTIMAÇÃO – ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – em que PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA move 

em desfavor de JANE YONE GRUBER SILVA. Diligenciei no endereço 

constante no mandado, Rua das Seringueiras, 711, Bairro Jardim Botânico, 

nesta urbe, local onde DEIXEI de proceder com a INTIMAÇÃO de JANE 

YONE GRUBER SILVA, haja vista ter se mudado para lugar incerto e não 

sabido, conforme informação do senhor JOSÉ ROBERTO, atual morador no 

imóvel há aproximadamente 01 (um) ano.

Certifico ainda que, foram empenhadas diligencias junto a vizinhos ao 

endereço, porem não foi logrado êxito quanto à obtenção de qualquer 

informação a respeito do paradeiro de JANE YONE GRUBER SILVA. Desta 

forma devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 17 de janeiro de 2018

 João Carlos Girardi - Oficial de Justiça - Mat. 7660 – TJ/MT"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012447-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROTECNICA PAGLIARI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PAGLIARI OAB - MT12700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1012447-82.2017.8.11.0015 A requerente 

manifestou-se através do ID n.º 11476854, afirmando que a segunda 

requerida descumpriu a ordem judicial exarada no ID n.º 10661031, a qual 

determinou a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a abstenção de inclusão de novos apontamentos com relação 

ao débito discutido nos autos, uma vez que houve o apontamento da 

duplicata n.º 00031262C. Assim, postulou pela expedição de ofício ao 

Cartório do 2º Ofício desta urbe, para que se abstenha de efetivar o 

protesto do título e aplicação de multa cominatória em caso de novel 

descumprimento da ordem judicial. No ponto, depreende-se do documento 

de ID n.º 11477027 que, de fato, foi realizado o apontamento alhures 

narrado, razão pela qual, determino a expedição de ofício à Serventia 

Extrajudicial do 2º Ofício de Sinop/MT, a fim que o título não seja levado a 

protesto até decisão ulterior em sentido contrário, tendo em vista que o 

título apontado para protesto, registrado sob apontamento n.º 

32-24/01/2018, é objeto de discussão no presente feito. Por oportuno, 

consigno que em caso de novel descumprimento da ordem judicial 

constante do ID n.º 10661031, incidirá multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais). Em arremate, ante a manifestação da requerente, 

noticiando o endereço escorreito da primeira requerida (ID n.º 11477110), 

promova-se sua citação. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012782-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUCARELLI RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012782-04.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

ID nº. 11374063, devendo ser expedido o mandado para cumprimento pelo 

Sr. Meirinho, procedendo-se com a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, conforme decisão de ID nº. 10793777. Intime-se.

5ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182350 Nr: 3301-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJW, SMDSW, MCG, GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG, JNDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos em correição.1. No tocante a preliminar de nulidade de citação, 

rejeito-a(...), declaro o processo saneado. 6. Defiro a produção de prova 

pericial e testemunhal. 7. Proceda-se ao estudo psicossocial 

pormenorizado dos requerentes e dos adotandos, a ser realizado em 

conjunto pela equipe técnica, para fins de verificar suas atuais condições 

de convivência, bem como para se os requerentes dispõem ou não de 

condições materiais, psicológicas e morais para cumprir os deveres do 

poder familiar em relação aos infantes, devendo o relatório aportar aos 

autos até a data da audiência abaixo designada.8. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 2018, às 14h00min. 9. Fixo 

o ponto controvertido em: prova de que os requerentes dispõem ou não de 

condições materiais, psicológicas e morais para cumprir os deveres do 

poder familiar em relação aos infantes.10. Intimem-se os requerentes, por 

meio de seus advogados, a apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 

10 (dez) dias, bem como para comparecer à audiência designada, 

acompanhados das testemunhas arroladas.11. Intime-se a requerida 

Lucilene Aparecida Garcia para que compareça à audiência.12. 

Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.13. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 284954 Nr: 18936-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE 

OLIVEIRA - OAB:22613-O/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a,s) da parte autora para que adote(m) 

as providências necessárias quanto ao recolhimento do preparo ou 

distribuição da Carta Precatória expedida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179661 Nr: 448-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDPCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 2º, parágrafo único c/c os 

artigos 120, § 2º, e 121, § 5º, todos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de 

mérito, determinando seu arquivamento.4. Havendo bens apreendidos, 

ainda não restituídos ou reclamados, determino, desde já, o perdimento em 

favor do Estado, independentemente de intimação dos eventuais 

interessados, nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal, 

aplicada por analogia, sendo que, em se tratando de objetos sem valor 

econômico ou com valor ínfimo, determino a respectiva destruição.5. 

Determino, ainda, o encaminhamento de eventuais armas e munições 

apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25 da Lei n. 

10.826/03, bem como incineração de eventuais substâncias 

entorpecentes apreendidas.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217855 Nr: 16890-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KMP, RSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 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 - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19407/O

 Vistos em correição.

1. Determino a realização de estudo psicossocial pormenorizado com a 

requerente, o requerido e a criança, a ser realizado em conjunto pela 

equipe técnica, para fins de verificar suas atuais condições de 

convivência, devendo o relatório aportar aos autos até a data da audiência 

abaixo designada.

2. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 23 de abril de 2018, às 15h00min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2.1. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222622 Nr: 1229-45.2015.811.0015

 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: AADS, LEDSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Com fulcro no artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2018, às 15h30min.

2. Intime-se o requerente e seus advogado para que compareça à 

audiência, acompanhados da adolescente L.E. de S.I.

2.1. Intime-se pessoalmente a interessada Keli Francisca de Souza para 

que compareça à audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 310042 Nr: 14660-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDS, GRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, mediante 

substituição por fotocópia.

2. Em seguida, arquive-se os autos imediatamente.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162320 Nr: 10068-98.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍLDS, GF, FDCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Vistos em correição.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 18 de abril de 2018, às 14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169841 Nr: 4800-29.2012.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE RABAIOLI SOUSA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:Promotora de Ju

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 2º, parágrafo único c/c os 

artigos 120, § 2º, e 121, § 5º, todos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de 

mérito, determinando seu arquivamento.4. Havendo bens apreendidos, 

ainda não restituídos ou reclamados, determino, desde já, o perdimento em 

favor do Estado, independentemente de intimação dos eventuais 

interessados, nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal, 

aplicada por analogia, sendo que, em se tratando de objetos sem valor 

econômico ou com valor ínfimo, determino a respectiva destruição.5. 

Determino, ainda, o encaminhamento de eventuais armas e munições 

apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25 da Lei n. 

10.826/03, bem como incineração de eventuais substâncias 

entorpecentes apreendidas.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177434 Nr: 13237-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMPS, DSDA, FQM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 1.3. Ante o exposto, com fulcro artigo 46, § 1º, da Lei n. 12.594/12, 

interpretado extensivamente, e artigo 2º, parágrafo único c/c os artigos 

120, § 2º, e 121, § 5º, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em relação aos representados L.M.P. 

da S. e F.Q.M..1.4. P.R.I.C. (...).2.1. Oficie-se ao CREAS requisitando 

informações acerca do cumprimento da remissão condicionada aplicada 

ao jovem D.S. de A., consignando o prazo de 10 (dez) dias para 

resposta.3. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222371 Nr: 1098-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDSM, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO OBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19.519/O

 Vistos em correição.

 1. Diante do depósito judicial efetuado pelo devedor (fl. 60), determino a 

expedição de alvará de levantamento dos valores em favor da parte 

exequente, a ser depositado na conta bancária indicada nos autos à fl. 81.

2. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o protocolo da petição 

de fls. 75/79, intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cálculo atualizado do 

débito.

3. Decorrido o prazo do item anterior, ante a informação do não 

cumprimento do acordo entabulado, intime-se pessoalmente o executado 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações 

da obrigação alimentar que se venceram ao longo do processo, prove que 

já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto 

do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o art. 528, 

“caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

4. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 314586 Nr: 17325-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAPO, KAPO, RPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - 

OAB:22.372-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Analisando os autos, verifico que a peça inaugural não se trata de uma 

“nova ação”, mas sim de uma “emenda a inicial”, portanto, não deveria ter 

sido distribuída, mas sim, apenas juntada nos autos no qual foi proferido 

despacho de emenda.

2. Considerando os apontamentos acima, determino o desentranhamento 

das fls. 04/18 e a sua posterior entrega ao subscritor da peça, com o 

consequente cancelamento da presente distribuição.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 314747 Nr: 17440-88.2017.811.0015

 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: PRSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVHFO, JVHFO, VHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTOVÃO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando a petição de fls. 40/45, formulada pela parte autora, 

consigno que, em que pese à argumentação do requerente, oportuno 

ressaltar que o instituto da preclusão, explicando tratar-se da perda da 

faculdade de realizar determinado ato no processo, envolve as partes e o 

Juiz. Nesta última hipótese o ordenamento jurídico impede que o 

magistrado decida de novo qualquer questão que já tenha sido objeto de 

decisão anterior. A doutrina denomina este fenômeno de preclusão “pro 

judicato”, prevista no ordenamento jurídico no artigo 507 do Código de 

Processo Civil.

1.1. Assim se manifesta Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil 

Comentado, RT, 6ª ed., p. 778:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato”.

2. No presente caso, a parte autora vem requerer que seja reconsiderada 

a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao seu favor, ante 

a não comprovação da sua hipossuficiência financeira, entretanto, não é 
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possível, analisando o fato e enquadrando a proibição constante diante da 

ocorrência da preclusão "pro judicato", o que deveria ser requerido por 

medida judicial adequada.

3. Por conseguinte, determino a intimação da parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil.

4. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009662-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA TIBERIO DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009662-50.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARCIA REGINA TIBERIO DE AGUIAR RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o 

momento não foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA 

no Id 9664505, a qual determinou aos Requeridos que providenciassem o 

tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, “CIRURGIA DE 

HERNIORRAFIA E BARIÁTRICA”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL 

é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIMEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO de Id 9664505, REITERANDO que os 

RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas 

SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA 

na hipótese do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011311-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE VERGINIA SCHABARUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011311-50.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: IVONE VERGINIA SCHABARUM REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Da detida análise dos 

autos, verifica-se que a parte Autora necessita realizar “CIRURGIA DO 

CORAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO PARA 

ABLAÇÃO DE FOCO DE ARRITIMIA”, de maneira que, em razão da INÉRCIA 

dos REQUERIDOS, foi DETERMINADO aos PARTICULARES “CARDIORITMO 

– SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA CARDÍACA INVASIA DE MATO 

GROSSO LTDA. – EPP”, “HOSPITAL AMECOR” e “SEDARE 

ANESTESIOLOGIA” a realização do PROCEDIMENTO (DECISÕES IDs. 

10689993 e 10873679). Assim, por meio do PETITÓRIO de ID. 11122169, o 

Prestador “CARDIORITMO” vem INFORMANDO que o “HOSPITAL AMECOR” 

“não irá realizar o agendamento, pois seria necessário o depósito 

antecipado do Valor. (E-mail anexo)” e que “concorda com o Hospital no 

que tange ao pagamento antecipado para a realização do procedimento 

cirúrgico”. Ora, conforme JÁ DECIDIDO em ID. 10873679, as Empresas ao 

anuírem em prestar o atendimento “judicial”, tem conhecimento da FORMA 

de TRAMITAÇÃO dos PAGAMENTOS, especialmente ante a NECESSIDADE 

de se OBSERVAR o PROVIMENTO nº 02/2015-CGJ, o que DIFERE, em 

muito, do ATENDIMENTO na esfera PRIVADA, sendo impossível comparar. 

As DEMANDAS JUDICIAIS precisam observar os PRAZOS, JUNTADAS, 

CONTRADITÓRIO, principalmente quando envolve DINHEIRO PÚBLICO. Os 

PAGAMENTOS, respeitadas as formalidades, são EFETIVADOS, no 

entanto deve-se ter CONSCIÊNCIA que ainda estamos diante de 

PROCESSOS JUDICIAIS com todas as suas NATURAIS ESPECIFICIDADES. 

Outrossim, a “judicialização da saúde” visa “corrigir”, justamente, a 

ineficiência estatal em garantir o DIREITO CONSTITUCIONAL e 

FUNDAMENTAL da SAÚDE, ressaltando que as Empresas estão 

VINCULADAS aos ORÇAMENTOS prestados e consequentemente 

escolhidos por este Juízo, de modo que DEVERÃO DISPONIBILIZAR o 

ATENDIMENTO. AS EMPRESAS estão, portanto, VINCULADAS às suas 

OFERTAS e aos SERVIÇOS, os quais, estes últimos, estão na iminência de 

serem PRESTADOS (art. 427 do CC). II – Assim, DETERMINO aos 

TERCEIROS PRESTADORES, “CARDIORITMO – SERVIÇO DE 

ELETROFISIOLOGIA CARDÍACA INVASIA DE MATO GROSSO LTDA. – 

EPP” e “HOSPITAL AMECOR”, que REALIZEM o PROCEDIMENTO nos 

exatos termos da DECISÃO constante no ID. 10689993, sob pena de os 

Responsáveis Legais serem responsabilizados civil, penal e 

administrativamente, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015. Fica 

MANTIDA a DETERMINAÇÃO de NOTIFICAÇÃO do PRESTADOR “SEDARE 

ANESTESIOLOGIA”, conforme DECISÃO de ID. 10873679. III – Por fim, fica, 

desde já, INTIMADA a parte Autora para que INFORME eventual 

DESCUMPRIMENTO pelos referidos PRESTADORES, a fim de que sejam 

APURADAS as RESPONSABILIZAÇÕES, bem como TRAGA NOVOS 

ORÇAMENTOS de OUTROS PRESTADORES, a fim de que este Juízo 

ESCOLHA o de MENOR VALOR; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012424-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA MANFRIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (RÉU)

ESTADO DE RONDONIA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 26 de janeiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca do ID. 11504390. Nº DO PROCESSO: 1012424-39.2017.8.11.0015 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) Advogado do(a) AUTOR: ALINE MANFRIN BENATTI - MT0012802A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA 

AuxiliarJudiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000241-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA CANCIONEIRO LTDA- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT0017868A (ADVOGADO)

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000241-36.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: POUSADA CANCIONEIRO LTDA- ME REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000242-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PALACE HOTEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT0017868A (ADVOGADO)

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000242-21.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: VITORIA PALACE HOTEL LTDA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199441 Nr: 2168-59.2014.811.0015

 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: GONÇALO FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISINOP -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP, JUAREZ COSTA - 

PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, CÁSSIA APARECIDA RIBEIRO 

OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI - 

OAB:0AB/MT 11.109-A, Fabiana Frigeri Jandrey - OAB:AOB/MT 

11.109-B, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho abaixo transcrito, 

bem como para comparecerem devidamente acompanhados das partes 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 

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.: 206300 Nr: 8001-58.2014.811.0015

 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: JAQUELINE DA SILVA ALMEIDA, SUZANA ALAMEDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposta pelo Requerido: Município de 

Sinop/MT, foi protocolado no prazo legal, bem como este é dispensado do 

preparo, pois goza de isenção legal (art. 511, § 1º do CPC), certifico que o 

Estado devidamente citado/intimado, deixou de apresentar contestação .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199604 Nr: 2312-33.2014.811.0015

 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: HELMUTH KLEGIN, RICARDO KLEGIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposta pelo Requerido: Município de 

Sinop/MT, foi protocolado no prazo legal, bem como este é dispensado do 

preparo, pois goza de isenção legal (art. 511, § 1º do CPC), certifico que o 

Estado devidamente citado/intimado, deixou de apresentar contestação .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205563 Nr: 7425-65.2014.811.0015

 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: LEONILDA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposta pelo Requerido: Município de 

Sinop/MT, foi protocolado no prazo legal, bem como este é dispensado do 

preparo, pois goza de isenção legal (art. 511, § 1º do CPC), certifico que o 

Estado devidamente citado/intimado, deixou de apresentar contestação .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220496 Nr: 18708-85.2014.811.0015

 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: JOCIVAN SANTOS DE SOUSA, ANTONILTA DE JESUS

 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:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposta pelo Requerido: Município de 

Sinop/MT, foi protocolado no prazo legal, bem como este é dispensado do 

preparo, pois goza de isenção legal (art. 511, § 1º do CPC), certifico que o 

Estado devidamente citado/intimado, deixou de apresentar contestação .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231735 Nr: 6689-13.2015.811.0015

 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: TEREZA SCHUDIKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, manifeste-se nos 

presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130848 Nr: 10064-95.2010.811.0015

 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: DAMIAO ROMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-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(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, 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.: 130848 Nr: 10064-95.2010.811.0015

 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: DAMIAO ROMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168222 Nr: 3136-60.2012.811.0015

 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: RENATO JOSE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Monteiro - OAB:115839/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168222 Nr: 3136-60.2012.811.0015

 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: RENATO JOSE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 494 de 689



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Monteiro - OAB:115839/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, 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.: 168574 Nr: 3549-73.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON - OAB:CRM/MT 7922

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, 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.: 168574 Nr: 3549-73.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON - OAB:CRM/MT 7922

 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 Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192991 Nr: 14727-82.2013.811.0015

 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 GERALDA DO NASCIMENTO SILVA, VIVIANE 

DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposta pelo Requerido: Município de 

Sinop/MT, foi protocolado no prazo legal, bem como este é dispensado do 

preparo, pois goza de isenção legal (art. 511, § 1º do CPC), certifico que o 

Estado devidamente citado/intimado, deixou de apresentar contestação .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201687 Nr: 4263-62.2014.811.0015

 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: GERALDO FERREIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposta pelo Requerido: Município de 

Sinop/MT, foi protocolado no prazo legal, bem como este é dispensado do 

preparo, pois goza de isenção legal (art. 511, § 1º do CPC), certifico que o 

Estado devidamente citado/intimado, deixou de apresentar contestação .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171449 Nr: 6505-62.2012.811.0015

 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: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMEYA LOURENÇO 

BARBOSA SILVA - OAB:297478 OAB/SP, WILLIAN CÉZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12.985-MT

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimado o Advogado da parte autora, para 

manifesta na petição de fls. 253/258.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207714 Nr: 9207-10.2014.811.0015

 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: INEZ MARIA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT - PREVISINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB/MT 11.109-B

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho abaixo transcrito, 

bem como para comparecerem devidamente acompanhados das partes no 

III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS 

que se realizará no dia 06/02/2017, 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 06 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; (...)VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013480-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE ARAUJO FRANCA (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)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012977-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEXANDRO MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 01/03/2018 09:45. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLA PEREIRA UMAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 01/03/2018 13:15. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 01/03/2018 13:45. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012985-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 02/03/2018 08:00. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012994-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA GOMES LUSTOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012994-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JESSICA APARECIDA GOMES 

LUSTOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

autor para que EMENDE A INICIAL juntando o comprovante de endereço 

em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade 

de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência 

(por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da 

residência é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, 
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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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA PEREIRA (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)

 

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 02/03/2018 08:30. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013747-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ALVES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012995-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA GOMES LUSTOSA (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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012995-10.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JESSICA APARECIDA GOMES 

LUSTOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo. 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: 8013410-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013404-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUSLENE DA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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 02/03/2018 09:00. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004495-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DAIANE GOMES MATACZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013011-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO WELINGTON DA SILVA GARCIA (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 Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 01/03/2018 16:30. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013078-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DRESCH (REQUERENTE)

LUCIANO MARCONDES FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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 02/03/2018 15:15. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011085-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012125-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ALMEIDA DA SILVA (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: 1008454-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CASAGRANDE (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: 1013088-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO PAULO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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 02/03/2018 17:30. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013712-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DIVINO RODRIGUES GOMES (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: 

8013712-34.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: CLODOALDO PIACENTINI 

EXECUTADO: CARLOS DIVINO RODRIGUES GOMES Vistos, etc. INDEFIRO 

o pedido de citação e intimação via edital, a priori, uma vez que, 

compulsando os autos, verifico que não foram esgotadas todas as vias 

disponíveis para encontrar o Executado, sendo este ônus da parte 

Exequente. Com efeito, intime-se a exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, informe o endereço do executado. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012813-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MEIRA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO 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. 

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (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)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente comprovou dentro do prazo legal, o 

recolhimento do preparo. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011857-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVEIRA BALEN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (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: 

8011857-20.2016.8.11.0015 REQUERENTE: EVANDRO SILVEIRA BALEN 

JUNIOR REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, 

etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011857-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVEIRA BALEN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011857-20.2016.8.11.0015 REQUERENTE: EVANDRO SILVEIRA BALEN 

JUNIOR REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, 

etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009195-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR PALHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS DE 

TAPURAH - MT (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: 1010222-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA (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: 1009615-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUPIRES EIRELI - 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: 1004432-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDORACI SEREJO LOPES (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010361-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ERASMO DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 499 de 689



designada para 23/02/2018 17:00. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008143-40.2017.8.11.0015

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:

JOSE ROBERTO POLTRONIERI RODRIGUES (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: 1007608-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY JANES RAUBER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA MARINA MURARO MAZON - EPP (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (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: 8013069-13.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE OLIVEIRA DA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 DESPACHO Numero do Processo: 

8013069-13.2015.8.11.0015 REQUERENTE: NEIDE OLIVEIRA DA ROCHA 

DOS SANTOS 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: 1000718-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURICELIA PEREIRA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

CELIO ROBERTO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/O (ADVOGADO)

JAQUELINE SALETE PEDROSKI OAB - MT21070/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: 

1000718-93.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CELIO ROBERTO BATISTA DA 

SILVA, AURICELIA PEREIRA DA SILVA BATISTA REQUERIDO: JOSIAS 

FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURICELIA PEREIRA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

CELIO ROBERTO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/O (ADVOGADO)

JAQUELINE SALETE PEDROSKI OAB - MT21070/O (ADVOGADO)
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Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005395-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SALETE CAVALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 02/03/2018 14:45. Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 235781 Nr: 9268-31.2015.811.0015

 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: VALMIR MÁRIO TOMASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLI BAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, AMANDA GUIMARÃES MARQUES RAMOS 

DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - OAB:12993-MT, GABRIELA 

BALBINOT KRAUSPENHAR - OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B/MT

 Vistos, etc.

CERTIFIQUE se houve o trânsito em julgado da sentença proferida às f. 

109/115.

1. Caso positivo, em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015);

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.

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

 Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013480-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE ARAUJO FRANCA (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. 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 contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

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, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 
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ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 2.610,93 (dois mil e 

seiscentos e dez reais e noventa e três 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013747-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ALVES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

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. 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) 

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: 8013410-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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. 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, 
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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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013404-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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. 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 contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno e extrato de faturas 

comprovando a relação jurídicas 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, 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004495-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DAIANE GOMES MATACZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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. 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 

faturas 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: 1004432-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDORACI SEREJO LOPES (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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, 
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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 telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas 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, 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309906 Nr: 14580-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN BRASIL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para ABSOLVER, o acusado SILVAN BRASIL MARTINS, 

atualmente recolhido no ergástulo público local, das imputações que lhes 

foram atribuídas na peça acusatória, o que faço com base no art. 386, VII 

do Código de Processo Penal.Expeça-se competente Alvará de Soltura em 

nome de SILVAN BRASIL MARTINS, devendo ser colocado imediatamente 

em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. No tocante aos 

objetos apreendidos e encaminhados ao juízo (fl. 79), com exceção da 

arma de fogo artesanal, determino sejam devolvidos ao acusado, que 

deverá comparecer à Secretaria da Vara para retirá-los, no prazo de 90 

(noventa) dias. Transcorrido o prazo sem o comparecimento do acusado 

ou interessado, para retirada dos objetos, determino, desde já a devolução 

dos mesmos, uma vez que não mais interessam ao processo nem são 

passíveis de doação. Com relação à informação contida nos autos que o 

valor apreendido à fl. 41, fora localizado na posse do adolescente, a 

época dos fatos, Lucas Borges dos Santos Martins, conforme teor da guia 

de depósito, bem como que a referida testemunha afirmou, em juízo, que a 

droga apreendida nos autos era de sua propriedade e seria destinada à 

traficância, determino o perdimento em favor da União, com o 

encaminhamento ao FUNAD, nos termos do artigo 63 e parágrafos da lei 

n°11.343/2006.No tocante às substâncias entorpecentes, determino a 

destruição, nos termos do artigo 50, §3° e seguintes, da lei n°11.343/2006, 

caso ainda não tenham sido destruídas.Declaro o perdimento da arma de 

fogo apreendida (fls.41) em favor da União, o que faço com base no art. 

91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as providências do 

art. 25 da Lei nº 10.826/2003. Dê-se as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após, ao arquivo.Sinop/MT, 19 de janeiro de 

2018.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 258166 Nr: 2585-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SOUSA SELL, ISMAEL DA 

SILVA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:9945/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, para ABSOLVER o acusado CARLOS HENRIQUE SOUSA SELL, 

brasileiro, solteiro, serralheiro, natural de Peixoto de Azevedo/MT, nascido 

aos 11/01/1997, filho de Ademar José Sell e Maria Vanete Moreira de 

Sousa, residente e domiciliado na Rua Joaquim Aleixo Gama, n° 1778, 

bairro Jardim Europa, em Sinop/MT, dos crimes imputados a ele na 

denúncia, com base no artigo 386, VII, do CPP, bem como ABSOLVER o 

acusado ISMAEL DA SILVA PAZ, brasileiro, solteiro, segurança, natural de 

Porto Velho/RO, nascido aos 08/11/1995, portador do RG n°2461817-9 

SSP/MT, filho de Raimundo Constantino da Paz e Vanderleia da Silva Paz, 

residente e domiciliado na Avenida Jacarandás, n° 6539, esquina com 

Babaçu, bairro Parque das Araras, em Sinop/MT, dos crimes imputados a 

ele na denúncia, com base no artigo 386, VII, do CPP.Com relação aos 

demais bens apreendidos aos autos à fl. 38, nos termos do artigo 120, do 

Código de Processo Penal, intimem-se os réus para que proceda a retirada 

dos bens armazenados em cartório no prazo de 90 (noventa) dias, desde 

que comprovada a propriedade dos objetos. Devem, outrossim, apresentar 

dados para transferência a dos valores. Deem-se as baixas 

necessárias.Após, arquive-se o presente feito.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171392 Nr: 6583-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado para 

que no prazo legal apresente memoriais escrito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 216087 Nr: 15724-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, VALDENI 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado de que 

foram expedidas cartas precatorias para as Comarcas de Campo 

Grande/MS para inquirir testemunha privilegiada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 316498 Nr: 565-09.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINE HUTTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão domiciliar, 

explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes. Assim, 

considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos 

novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos 

ensejadores da prisão, mantenho a prisão domiciliar da indiciada ANA 

CAROLINE HUTTMAN Notifique-se o Ministério Público e a Defesa. 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263865 Nr: 5899-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI LEILA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIELI LEILA DA CRUZ, Cpf: 

05367215130, Rg: 2618597-0, Filiação: Leila Deniz Rocha dos Santos e 

Silvio da Cruz, data de nascimento: 24/03/1996, brasileiro(a), natural de 

Curitiba-PR, solteiro(a), não faz nada. 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: Consta no dia 02 de maio de 2016, por volta das 

12h45min, no estabelecimento comercial "Tecelagem Avenida" localizado 

na Avenida Júlio Campos, n° 615, Centro, nesta cidade e comarca de 

Sinop/MT, a denunciada ADRIELI LEILA DA CRUZ, agindo em coautoria 

com a adolescente Rebeca Moraes Seriano, mediante destruição ou 

rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para ambas, coisa alheia móvel, 

consistente em 01 (um) par de tênis, cor branca, da marca Custom Street; 

01 (um) par de tênis, cor preta, da marca Casul; e 04 (quatro) camisetas 

femininas da marca Dres Miles, pertencentes a empresa vítima "Tecelagem 

Avenida' conforme boletim de ocorrência (fls. 13/14 - IÀ), auto de 

apreensão (fls. 15-IP) e termo de avaliação (fl. 33- IP).

Despacho: Ação Penal - Código Apolo 263865.Vistos.Diante do constante 

nas certidões às fls. 47, 52 e 58, cite-se a acusada por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do artigo 361, do CPP, com as observâncias do 

artigo 365, do mesmo código.Conforme disposto no parágrafo único do 

artigo 396, do CPP, o prazo para a defesa (art. 396, parágrafo único) 

começará a fluir a partir do comparecimento pessoal da acusada ou do 

defensor constituído.Uma vez citada por edital, se não comparecer a 

acusada, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o 

curso do prazo prescricional, contados a partir do primeiro dia útil após o 

prazo assinalado no edital de citação.Expeça-se o necessário e, após, 

certificando-se a citação e o não-comparecimento, dê-se ciência ao 

representante ministerial. Cumpra-se.Sinop, 11 de dezembro de 

2017.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 19 de janeiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 315932 Nr: 135-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SILVANO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 Ação Penal - Código Apolo 315932

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 43/46, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP, haja 

vista que, neste momento, não ficou comprovada a incidência da 

excludente da legítima defesa, notadamente porque os fundamentos 

trazidos pela defesa se confundem com o mérito da demanda e serão 

analisados em momento oportuno.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de fevereiro de 

2018, às 13h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se a sua advogada sobre a 

data da audiência, bem como para que traga aos autos procuração.

Requisitem-se os policiais militares.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos de identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 24 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269352 Nr: 9377-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DA SILVA, EDSON IVAN 

SORIA STRANFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO GOMES DA SILVA, Cpf: 

20902735187, Rg: 1228520-0, Filiação: Iraci Alves da Silva e Antonio 

Ramos Maciel, data de nascimento: 31/08/1954, brasileiro(a), natural de 

Jose Gonçalves-BA, casado(a), comerciante, micro-empreendedor, 
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Telefone 66-9665-3770 e atualmente em local incerto e não sabido EDSON 

IVAN SORIA STRANFELD, Cpf: 05315577155, Rg: 27089142, Filiação: 

Acélio Stranfeld e Vilma Lemos Soria, data de nascimento: 07/10/1993, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, estudante, aposentado p/ 

invalidez, Telefone 66-9995-9597. 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: Fato 01— denunciado ANTÔNIO COMES DA SILVA. 

Consta que no dia 08 de junho de 2016, por volta das 07hs, na residência 

localizada na Rua das Goiabeiras, n° 977, Jardim Celeste, e no período 

compreendido entre os dias 08 e 09 de junho de 2016, em horário e local 

não informado nos autos, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o 

denunciado ANTÔNIO COMES DA SILVA, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conçiuta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que 

sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) botijão de gás e 01 

(um) relógio da marca "Festina' consoante boletim de ocorrência (fis. 

03/04) e termo de reconhecimento, auto de avaliação e apreensão (fis. 

34/36). Restou apurado que no dia 08 de junho de 2016, na residência 

localizada na Rua das Goiabeiras, n° 977, Jardim Celeste, nesta cidade e 

comarca de Sinop, o denunciado adquiriu um botijão de gás, do menor 

Diego Rodrigues dos Santos, pelo valor de 20,00 (vinte reais), mesmo 

sabendo tratar-se de produto de furto, ocorrido no dia 08 de junho de 

2016, em face da vítima Tatiane Gomes da Silva Barragan, fazendo o 

pagamento com Produtos alimentícios. Ademais, apurou-se que, em dia e 

ho rio não informado, o denunciado adquiriu, de terceira pessoa não 

identificada, o relógio de pulso da marca Festina, pertecente à vítima 

Raquel Borges da Silva, sabendo tratar-se de ojeto de roubo, ocorrido no 

dia 08 de novembro de 2016.Fato 02— denunciado EDSON I. SORIA 

STRANFELD. Consta que no dia 08 de junha de 2016, em horário não 

informado nos autos, na residência localizada na Rua Aclimação, n° 691, 

Jardim Paulista 1, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em 

proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 

(um) par de brinco dourado, pertencente à vítima Raquel Borges da Silva, 

e 11 (onze) pares de brincos pertencentes à vítima Tatiane Comes da 

Silva Barragan, consoante boletim de ocorrência (fis. 03/04), termos de 

declarações (fia 07/10, 12 e 31) e termo de reconhecimento e avaliação 

(fis. 34135)Restou apurado que o denunciado EDSON adquiriu os bens 

acima descritos do menor Diego Rodrigues dos Santos, sabendo tratar-se 

de produto de furto, ocorrido no dia 08 de junho de 2016, em face da 

vítima Tatiane Cbmes da Silva Barragan, pagando o produto ilícito acima 

descrito com "droga".

Despacho: Vistos.Diante das certidões às fls. 68 e 71, da manifestação do 

Ministério Público à fl. 72 e tendo em vista que não foram localizados 

outros endereços e tampouco foi possível manter contato com os 

acusados por meio dos numerais telefônicos informados às fls. 15 e 22, 

determino a citação dos acusados Antônio e Edson por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do artigo 361, do CPP, com as observâncias do 

artigo 365 do mesmo código.Conforme disposto no parágrafo único do 

artigo 396, do CPP, o prazo para a defesa (art. 396, parágrafo único) 

começará a fluir a partir do comparecimento pessoal dos acusados ou dos 

defensores constituídos.Uma vez citados por edital, se não comparecerem 

os acusados, nem constituírem advogados, ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, contados a partir do primeiro 

dia útil após o prazo assinalado no edital de citação.Expeça-se o 

necessário e, após, certificando-se as citações e o não-comparecimento, 

dê-se ciência ao representante ministerial.Cumpra-se.Sinop, 11 de 

dezembro de 2017.Débora Roberta Pain CaldasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 19 de janeiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274128 Nr: 12490-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANA RODRIGUES GONÇALVES, Cpf: 

70073172197, Filiação: Martha Rodrigues da Silva e Altemis Duque 

Gonçalves, data de nascimento: 22/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, solteiro(a), lavadora de veiculos, Telefone 

66-9716-9779. 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: Consta que entre os dias 13 e 14 de maio de 2016, em 

horário não informado, na Rua Valentim Dalastra, nesta cidade e comarca 

de Sinop/MT, a denunciada LUCIANA RODRIGUES GONÇALVES, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu a 

motocicleta Dafra Super 100, com placa adulterada, em proveito próprio, 

sabendo tratar-se produto de crime, consoante boletim de ocorrência (fls. 

03/04), termo de apreensão (fl. 05) e laudo pericial (fls. 19/21-verso). 

Restou apurado que, no mês de janeiro de 2016, a denunciada LUCIANA 

RODRIGUES GONÇALVES adquiriu e recebeu de terceira pessoa não 

identificada nos autos, na cidade e comarca de Sorriso/MT, a motocicleta 

Dafra Super 100, com placa adulterada, qual seja, NUF-8561, sabendo 

tratar-se de produto de crime.

Despacho: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

DE SINOPSEGUNDA VARA CRIMINALAção Penal - Código Apolo 

274128.Vistos.Tendo em vista que a acusada não foi localizada para 

citação pessoal no endereço constante dos autos (fl. 44) e diante da 

impossibilidade de manter contato telefônico com o numeral informado à fl. 

13 (número não existe), determino a sua citação por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do artigo 361 do CPP, com as observâncias do artigo 

365 do mesmo código.Conforme disposto no parágrafo único do artigo 396 

do CPP, o prazo para a defesa (art. 396, parágrafo único) começará a fluir 

a partir do comparecimento pessoal da acusada ou do defensor 

constituído.Uma vez citada por edital, se não comparecer a acusada, nem 

constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, contados a partir do primeiro dia útil após o prazo assinalado 

no edital de citação.Expeça-se o necessário e, após, certificando-se a 

citação e o não-comparecimento, dê-se ciência ao representante 

ministerial.Cumpra-se.Sinop, 11 de dezembro de 2017.Débora Roberta Pain 

CaldasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 19 de janeiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 284790 Nr: 18832-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO WALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA CORINTA 

HAMMOUD COSTA - OAB:6816

 Certifico e dou fé que a advogada SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA 

fica devidamente INTIMADA a apresentar resposta a Acusação, nestes 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314163 Nr: 17083-11.2017.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 A materialidade delitiva encontra-se satisfatória ao recebimento da 

denúncia, máxime Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), termo de apreensão 

(fl. 20) e laudo preliminar de substância entorpecente (fls. 24/25), 

corroborados pelos depoimentos constantes dos autos.Quanto à autoria, 

o conjunto probatório permite a reunião de indícios suficientes ao 

recebimento da peça acusatória, inexistindo prova inequívoca para 

amparar eventual rejeição da denúncia.É de se ressaltar, por oportuno, 

que na fase da denúncia não se exige prova cabal da autoria, bastando a 

presença de indícios, prevalecendo o princípio “in dubio pro societate”. 

Posto isso, recebo a denúncia em face de Jean Carlos Gonçalves da 

Silva, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/06.Encaminhe-se o presente inquérito policial ao Cartório 

Distribuidor, a fim de ser convertido em ação penal. Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2018, às 16 horas, para audiência de instrução e julgamento 

(artigos 56 e 57 da Lei n. 11.343/2006).Comunique-se ao Instituto de 

Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da presente 

denúncia.Proceda-se com a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).Requisite-se à POLITEC 

Cuiabá/MT o laudo definitivo de substância entorpecente, o qual deverá 

aportar neste Juízo no prazo de 05 (cinco) dias.Com a juntada do laudo, 

oficie-se à autoridade policial para que proceda nos termos do artigo 50 e 

seus parágrafos da Lei n. 11.343/2006, em relação aos entorpecentes 

apreendidos (item 20 - fl. 1), devendo reservar amostra necessária para 

eventual realização de laudo complementar.Notifiquem-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Cite-se, intime-se e requisite-se o 

acusado.Intime-se o advogado constituído à fl. 55.Requisitem-se os 

policiais militares.Intimem-se as testemunhas, devendo constar no 

mandado de intimação que deverão trazer os seus documentos de 

identificação no dia da audiência acima aprazada.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sinop, 12 de janeiro de 2018.Débora Roberta 

Pain Caldas-Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 96701 Nr: 3741-45.2008.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO 

- OAB:14717-MT, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Certifico e dou fé que o Advogado ROBERTO DE OLIVEIRA, fica 

devidamente intimado a apresentar nestes autos as alegações finais na 

forma de memoriais no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 203694 Nr: 5936-90.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO LUIZ DOS SANTOS, WESLEY DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355-MT

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia (fls. 04/06), 

para:CONDENAR WESLEY DE OLIVEIRA, .ABSOLVER o acusado 

CHRISTIANO LUIZ DOS SANTOS, intime-se a vítima desta sentença, para 

conhecimento.Em relação aos bens apreendidos à fl. 50, destrua-se a 

balança de precisão (item 2) e restituam-se aos sentenciados os demais 

bens, por intermédio do advogado constituído (procuração com poderes 

para receber - fls. 96/97), no prazo de 90 dias. Transcorrido o prazo de 

90 (noventa) dias sem manifestação, determino sejam os bens 

apreendidos doados para instituição sem fins lucrativos, se úteis ou, 

acaso inutilizáveis, destruídos.Após o trânsito em julgado da presente 

sentença, lance-se o nome do sentenciado Wesley no rol dos culpados 

(ofício ao SINIC - Departamento da Polícia Federal) e expeça-se a guia de 

execução penal, observando-se os requisitos do artigo 106 da LEP, 

remetendo-a ao Juízo das Execuções Penais desta Comarca.Expeçam-se 

os ofícios aos órgãos de registros na forma de costume e informe, 

através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, 

art. 15, III).Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. Intimem-se, sendo 

que a intimação dos sentenciados deverá ser realizada por intermédio do 

causídico constituído às fls. 96/97, nos termos do artigo 392, inciso II, do 

CPP.Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da 

CNGC/MT.Sinop, 19 de janeiro de 2018. Débora Roberta Pain Caldas Juíza 

de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 243296 Nr: 14068-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico e dou fé que o advogado NÉVIO PEGORARO fica devidamente 

INTIMADO a comparecer na Secretaria da Segunda Vara Criminal desta 

Comarca, a fim de apresentar documentos que comprovem a propriedade 

da motocicleta apreendida nestes autos, para posterior restituição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 272766 Nr: 11505-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTÔNIO 

BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 Ação Penal - Código Apolo 272766.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 108/109, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

28 de agosto de 2018, às 13h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado sobre a data audiência 

designada, bem como para que este traga aos autos procuração.

Intimem-se as testemunhas Policiais Civis, comunicando-se o superior 

hierárquico.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Sorriso/MT para 

inquirição da testemunha Milene Tomasi Nardi (fl. 1/B-verso), grafando o 

prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento do ato.

Intimem-se as vítimas (fl. 1/B-verso), devendo constar no mandado que 

deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência acima 

aprazada.

Por fim, indefiro o pleito vertido à fl. 109, de apresentação póstuma de 

testemunhas, uma vez que o momento oportuno para arrolá-las é na 

resposta à acusação, nos termos do disposto no artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 16 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 313919 Nr: 16937-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA, ROSIVALDO 

ANDRADE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por 

não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por 

Rosivaldo Andrade Costa.Outrossim, em análise ao feito, não há nulidades 

a serem sanadas.A materialidade delitiva encontra-se satisfatória ao 

recebimento da denúncia, diante do Boletim de Ocorrência (fls. 

03/04-verso), auto de apreensão (fls. 30/31) e laudo preliminar de 

substância entorpecente (fls. 39/43), corroborados pelos depoimentos 

constantes dos autos.Quanto à autoria, o conjunto probatório permite a 

reunião de indícios suficientes ao recebimento da peça acusatória, 

inexistindo prova inequívoca para amparar eventual rejeição da denúncia.É 

de se ressaltar, por oportuno, que na fase da denúncia não se exige 

prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios, prevalecendo o 

princípio “in dubio pro societate”.Posto isso, recebo a denúncia em face de 

Luciana de Oliveira e Rosivaldo Andrade Costa, como incursos nas penas 

do artigo 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 

11.343/06.Encaminhe-se o presente inquérito policial ao Cartório 

Distribuidor, a fim de ser convertido em ação penal. Designo o dia 20 de 

fevereiro de 2018, às 17 horas, para audiência de instrução e julgamento 

(artigos 56 e 57 da Lei n. 11.343/2006).Comunique-se ao Instituto de 

Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da presente 

denúncia.Proceda-se com a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).Requisite-se à POLITEC 

Cuiabá/MT o laudo definitivo de substância entorpecente, o qual deverá 

aportar neste Juízo no prazo de 05 (cinco) dias.Com a juntada do laudo, 

oficie-se à autoridade policial para que proceda nos termos do artigo 50 e 

seus parágrafos da Lei n. 11.343/2006, em relação aos entorpecentes 

apreendidos (fl. 30), devendo reservar amostra necessária para eventual 

realização de laudo complementar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 315932 Nr: 135-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SILVANO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 Certifico e dou fé que a advogada YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA, 

fica devidamente INTIMADA da data designada para audiência de 

instrução e julgamento que se realizará no dia 15/02/2018 às 13h30min 

nas dependências do Fórum desta Comarca, bem como para que 

colacione aos autos o devido instrumento procuratório.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 309109 Nr: 14095-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE MORAES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 Certifico e dou fé que considerando as determinações retro, é a presente 

para proceder a intimação do advogado Dr. Jorge Marcos Roque de Faria - 

OAB-MT 17293/O, para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

agravo em execução.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Roseni 

Aparecida Farinácio, OAB/MT 4.747, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos código 82361, da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública de de Várzea Grande, devendo o 

mesmo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003156-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. G. C. (REQUERENTE)

L. C. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

Vistos. TABATA TERESA GONÇALVES CARDOSO, JEAN CARLOS DA 

SILVA e LILIAN CRISTINA DA SILVA GONÇALVES, ingressaram com o 

presente pedido de regularização de guarda consensual em favor do 

menor RHUAN REINASHE GONÇALVES DA SILVA. Alegam que o menor é 

filho de TABATA e JEAN CARLOS, mas está sob os cuidados da avó 

materna, ora terceira requerente, e que todos concordam com a 

transferência da guarda à avó LILIAN CRISTINA. Instruíram a inicial com os 

documentos necessários à propositura do pedido. Recebida a inicial, foi 

determinada a realização de estudo psicossocial, cujo laudo foi juntado em 

Id. 10430508. O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação 

do acordo (Id. 10513816). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não 

há preliminares a serem apreciadas. O acordo celebrado pelas partes em 

audiência preserva o interesse de todos os envolvidos, inclusive do 

menor. Desta forma, Homologo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (Id. 6755061) e, por 

consequência, resolvo o mérito do presente feito nos termos do artigo 

487, inciso iII, “b” do CPC. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em 

julgado, determino que, depois de observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Publique-se Intimem-se Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009423-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA CARDOSO CACERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR MATEUS BORBA CARDOZO (REQUERIDO)

 

Vistos. CLARA CARDOSO CACERES, requer a INTERDIÇÃO COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA em face de VITOR MATEUS BORBA CARDOZO, 

alegando que é mãe do interditando e que este vem sofrendo de 

transtorno mental devido ao consumo excessivo de entorpecentes,vez 

que é dependente químico, sendo atualmente incapaz de responder aos 

atos da vida civil.Instrui a inicial com fotos e atestado médico de id. 

11199699, o qual informa que o interditando está acometido do transtorno 

identificado pelo CID 732.3.Requer a tutela de urgência para declarar a 

interdição provisória do interditando, bem como nomear como curadora a 

Sra. CLARA CARDOSO CACERES.Vieram-me os autos conclusos.É a 

síntese.FUNDAMENTO E DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE.A enfermidade 

sofrida pelo interditando, bem como sua incapacidade de gerir os próprios 

negócios, restou comprovada, por intermédio da documentação de ID. n. 

11199699, acostada aos autos.Dessa forma, conclui-se que o interditando 

não possui condições de reger sua própria pessoa e praticar os atos em 

geral da vida civil, sem que alguém o represente.Há prova de que o 

interditando foi submetido à exames médicos, pelo que concluiu-se que 

necessita da ajuda e atenção de terceiros.Nesse sentido:TJ-SP - 

INTERDIÇÃO - Nomeação de curador provisório - Cabimento - Agravada 

portadora de transtorno de personalidade do tipo bipolar - Incapacidade de 

gerir sua pessoa e bens - Justificada a curatela provisória - Recurso 

provido. (AI: 4997944200 SP , Relator: Sousa Lima, Data de Julgamento: 

15/04/2008, 1ª Câmara de Direito Privado A, Data de Publicação: 

29/04/2008).Diante do exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de 

VITOR MATEUS BORBA CARDOZO – qualificado na inicial – e DEFIRO a 

antecipação de tutela pretendida e, por conseguinte, nomeio como 
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CURADORA PROVISÓRIA a Requerente – CLARA CARDOSO CACERES, 

que deverá prestar compromisso por termo, bem como apresentar a 

declaração de bens e renda do interditando.Adote Sr. Gestor as 

providências pertinentes:I-Expeça-se o termo de compromisso.II- Designo 

o dia 06/03/2018, às 14:00 horas para a realização da audiência de 

interrogatório.III- CITE-SE o interditando, por edital, com prazo de 20 dias, 

para que tome ciência da data designada, em conformidade com o artigo 

751 do Código de Processo Civil.IV- Após a audiência de interrogatório, 

poderá a interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, 

contados da audiência.V- Notifique-se o Ministério Público.VI- 

INTIME-SE.VII- CUMPRA-SE

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400786 Nr: 11742-14.2015.811.0002

 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: CSBDS, EBDL, LCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Ante o estudo psicossocial constante de fls., 69/74, manifestem-se as 

partes, bem como o representante do Ministério Pú-blico no prazo legal.

III – Ante a cautela que o caso requer, determino in-continenti, seja oficiado 

ao Conselho do Idoso desta comarca e juízo, para que acompanhe a 

interditada, adotando as medidas pertinentes e os encaminha-mentos 

necessários ao centro de tratamento específico, inclusive ao CAPS/AD

IV- Ante a citação da requerida interditanda, as fl., 59, nomeio a Defensora 

Pública – Dr. Sandra Cristina Alves a promover a defesa no prazo legal.

V - Intime-se

 VI - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 11545 Nr: 2079-03.1999.811.0002

 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: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENILDO WEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURILIO DE SANT ANA 

MALHEIROS - OAB:3269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

206,84 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 263987 Nr: 3455-04.2011.811.0002

 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: ELIEL PEREIRA DE FARIA, MBMDF, ECMDF, GGMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREIDE CRISTIANE MERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230-MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203, UNIC - VÁRZEA GRANDE - OAB:, WELLINGTON 

CAVALCANTI DA SILVA- UNIJURIS DA FAUSB - OAB:15.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, decorreu o prazo de Suspenção, conforme requerido(fl. 

138).

Na mesma oportunidade, intimo a parte autora via DJE, para manifestar-se 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 384865 Nr: 1959-95.2015.811.0002

 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: DHEILE DHIENIK SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIOMAR PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19.135, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte autora se 

manifeste através do seu advogado, sobre o ofício juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 418505 Nr: 21268-05.2015.811.0002

 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: MGBDA, RÚBIA GEORGIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GILBERTO DE ANDRADE JÚNIOR, 

GILBERTO SILVIO ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, KLEBER PINHO E SILVA - OAB:10735, STELA CUNHA 

VELTER - UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS em correição.

Sobreveio pedido de desistência às fls. 45.

Determinou-se a intimação dos requeridos para manifestação quanto ao 

pedido de desistência.

Não foram encontrados para intimação (fls. 53).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Desnecessária a manifestação dos requeridos, uma vez que os mesmos 

sequer ofertaram defesa, portanto, não se enquadra na hipótese do art. 

485, §4º do CPC.

Tendo em vista a petição da parte requerente manifestando-se pela 

desistência da ação, por não ter mais interesse em dar continuidade ao 

processo, não resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII c/c art. 200, § único ambos do CPC.

Sem custas, por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 442878 Nr: 8288-89.2016.811.0002

 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: CENDC, CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

T. LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:13603-A

 Diante do exposto, ante os ensinamentos transcritos e satis-fazendo 

tanto a necessidade do alimentando quanto as possibilidades do 

demandado, nos ter-mos do art. 487, I, do CPC, Resolvo o Mérito da 

presente ação de alimentos em que Chrysthyan Emanuel Nazareth de 
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carvalho, devidamente representado por sua mãe, promove em desfavor 

de mario cesar de carvalho, condenando-o a pagar a pensão mensal a 

título de alimentos definitivos, o valor correspondente a 45,45 (quarenta e 

cinco, virgula quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente no 

país, quantia essa devida a partir da citação do requerido na presente 

ação e que deverá ser depositada mensalmente todo dia 10 de cada mês 

na conta corrente nº 0052891-9, agencia nº 1263-7, Banco Bradesco, 

pertencente à representante legal do mesmo.Isento as partes de custas e 

emolumentos judiciais, bem como, honorários advocatícios.Cientifique-se o 

Ministério Público.Transitada em julgado, arquive-se, adotando as 

caute-las legais.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 88224 Nr: 9855-44.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASFMAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manuel R. Ortis Júnior - 

OAB:OAB/MT 5246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte autora se 

manifeste através do seu advogado, sobre ofício juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 97479 Nr: 6858-54.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA OLIVEIRA DE ASSIS, LETICIA OLIVEIRA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLEY ANTONIO ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLERIA CRISTINA DEQUIQUE - 

OAB:11157/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7685

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte autora possa se 

manifestar através do seu advogado, sobre a carta precatória juntada no 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 111943 Nr: 7534-65.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J . R . A . Rep p/s mae SELMA RIBEIRO AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAYNE URIAS DE OLIVEIRA AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto. A audiência restou prejudicada ante a ausência da parte exequente 

e seu advogado. Objetivando o prosseguimento dos feito, defiro o pedido 

feito nesta oportunidade e concedo vista dos autos a defensoria pública 

pelo prazo de 15(quinze) dias. Desta audiência saem os presentes 

intimados. Translada-se cópia deste despacho aos autos (código nº 

81091 e 83889). Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 257030 Nr: 15427-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (um) ano, a depender de providências única e 

exclusivamente da Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 331093 Nr: 27383-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCADR, JBDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17.686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte autora possa se 

manifestar através do seu advogado, sobre o ofício juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 372876 Nr: 21478-90.2014.811.0002

 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: ADELINO FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS FREITAS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CURADORA ESPECIAL - OAB:

 Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO total de NICODEMOS FREITAS DO CARMO, 

brasileiro, solteiro, aposentado, portador do RG n.º 185690 – SSP/MT, 

inscrito no CPF n.º 229.587.971-04, filho de José Freitas da Silva e Nelsina 

Rosa, nascido em Itambacuri-MG, em 13/11/1.959, residente e domiciliado 

à Rua M, quadra 03, lote 22, bairro Maringá III, Várzea Grande - MT, 

declarando-o relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo 

diploma legal, nomeio, neste ato como curador do interdito o Sr. ADELINO 

FREITAS DA SILVA, que deverá prestar compromisso por termo, em livro 

próprio. Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de 

bens móveis e imóveis do interdito, dispensando-se o especialização de 

hipoteca legal.Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e da curadora e a 

causa da interdição.Cientifique-se o representante do Ministério 

PúblicoPublique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 394463 Nr: 8061-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:13460, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO BULHÕES 

LEITE - OAB:

 Certifico que, em razão da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.139, 

intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1009423-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA CARDOSO CACERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR MATEUS BORBA CARDOZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 dias 

Dados do Processo:Processo: 1006296-42.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); 

AUTOR: NAIANE AGUIAR DA LUZ; RÉU:, JOEL SAMPAIO DA SILVA E 

LAZARO NOBREGA DA LUZ FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) 

INTERDITANDO(A) de conformidade com a inicial abaixo resumida, para 

comparecer à audiência designada para entrevista e, querendo, impugnar 

o pedido, no prazo legal. DATA, HORÁRIO E LOCAL DO 

INTERROGATÓRIO: A audiência de interrogatório se realizará no dia 

6/03/2018, às 14 horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para IMPUGNAR o pedido é 

de quinze 15 dias (quinze), contados da data da audiência de 

interrogatório. b) Nos termos do art. 752 e seus §§ 1o e 2º do CPC, o 

interditando será representado nos autos pelo órgão do Ministério Público, 

ou, caso seja este o requerente, por curador à lide que será nomeado 

pelo(a) juiz(a) do feito. c) Caso queira, poderá o interditando constituir 

advogado para sua defesa.RESUMO DA INICIAL: Alega a Requerente que 

o seu filho sofre de transtorno mental e é usuário de drogas. Fora a 

Requerente nomeada curadora provisória do Requerido, requer sua 

interdição e que seja nomeada curadora definitiva. DESPACHO: “Vistos. 

CLARA CARDOSO CACERES, requer a INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA em face de VITOR MATEUS BORBA CARDOZO, 

alegando que é mãe do interditando e que este vem sofrendo de 

transtorno mental devido ao consumo excessivo de entorpecentes,vez 

que é dependente químico, sendo atualmente incapaz de responder aos 

atos da vida civil.Instrui a inicial com fotos e atestado médico de id. 

11199699, o qual informa que o interditando está acometido do transtorno 

identificado pelo CID 732.3.Requer a tutela de urgência para declarar a 

interdição provisória do interditando, bem como nomear como curadora a 

Sra. CLARA CARDOSO CACERES.Vieram-me os autos conclusos.É a 

síntese.FUNDAMENTO E DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE.A enfermidade 

sofrida pelo interditando, bem como sua incapacidade de gerir os próprios 

negócios, restou comprovada, por intermédio da documentação de ID. n. 

11199699, acostada aos autos.Dessa forma, conclui-se que o interditando 

não possui condições de reger sua própria pessoa e praticar os atos em 

geral da vida civil, sem que alguém o represente.Há prova de que o 

interditando foi submetido à exames médicos, pelo que concluiu-se que 

necessita da ajuda e atenção de terceiros.Nesse sentido:TJ-SP - 

INTERDIÇÃO - Nomeação de curador provisório - Cabimento - Agravada 

portadora de transtorno de personalidade do tipo bipolar - Incapacidade de 

gerir sua pessoa e bens - Justificada a curatela provisória - Recurso 

provido. (AI: 4997944200 SP , Relator: Sousa Lima, Data de Julgamento: 

15/04/2008, 1ª Câmara de Direito Privado A, Data de Publicação: 

29/04/2008).Diante do exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de 

VITOR MATEUS BORBA CARDOZO – qualificado na inicial – e DEFIRO a 

antecipação de tutela pretendida e, por conseguinte, nomeio como 

CURADORA PROVISÓRIA a Requerente – CLARA CARDOSO CACERES, 

que deverá prestar compromisso por termo, bem como apresentar a 

declaração de bens e renda do interditando.Adote Sr. Gestor as 

providências pertinentes:I-Expeça-se o termo de compromisso.II- Designo 

o dia 06/03/2018, às 14:00 horas para a realização da audiência de 

interrogatório.III- CITE-SE o interditando, por edital, com prazo de 20 dias, 

para que tome ciência da data designada, em conformidade com o artigo 

751 do Código de Processo Civil.IV- Após a audiência de interrogatório, 

poderá a interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, 

contados da audiência.V- Notifique-se o Ministério Público.VI- 

INTIME-SE.VII- CUMPRA-SE..”

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005153-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR COSTA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO : 1005153-18.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias cumpra a solicitações ID 10839252 , sob pena de extinção. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de janeiro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006812-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. C. N. F. (REQUERENTE)

I. A. N. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL DE FRANCA BATISTA OAB - MT22534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. N. F. (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. 

1006812-42.2017.8.11.0041. VISTOS etc. Considerando o lapso temporal 

decorrido desde o pedido, intime-se a parte autora, APENAS POR SEU 

ADVOGADO, para informar acerca do recebimento dos valores. Caso o 

valor não tenha sido levantado pelos credores, defiro como requerido (id. 

10277714). Oficie-se a agência do Banco Itaú/Unibanco, situada na Av. 

XV de Novembro, Nº 1130, Bairro Porto, Cidade de Cuiabá-MT, 

REQUISITANDO O IMEDIATO pagamento dos valores às requerentes nos 

termos do Alvará nº 051/2017 e sentença id. 9213591. Fixo multa diária de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o caso de descumprimento da sentença 

pelo referido Banco. Intimem-se. 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: 1008449-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DA CRUZ ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSIO DE SOUZA ARAUJO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1008449-48.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Postergo a análise do pedido de 

AJG para após a apresentação das primeiras declarações. Nomeio 

Inventariante a Sra. Natalina da Cruz Araújo, que deverá assinar o termo 

de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, parágrafo único, do 

CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias (art. 

620, do CPC). Caso todos os herdeiros não sejam representados pelo 

mesmo Advogado, a parte requerente deverá fornecer quantas cópias 

das primeiras declarações forem necessárias à citação, inclusive para a 

Fazenda Pública Estadual. Assim, feitas as primeiras declarações, 

citem-se para os termos do Inventário, os herdeiros não representados, 

legatários, a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se 

houver menor de idade ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 

627, do CPC. Findo o prazo previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a 

avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é dispensada se a parte 

trouxer aos autos o cálculo do imposto e guias correspondentes, emitidas 

pela Fazenda Pública. Após, a Inventariante deverá apresentar as últimas 

declarações (art. 636, do CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. 

A Inventariante deve carrear aos autos as certidões negativas de débitos 

gerais da Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal; deve ainda 

trazer a sua certidão casamento, todas devidamente atualizadas. 
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Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de Dezembro 

de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. (RÉU)

M. V. B. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

N. M. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

A. C. O. D. S. (TESTEMUNHA)

C. G. D. S. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO : 1002021-50.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

requerida através de seu advogado do numero da conta da SRA 

ROSIVALDA RODRIGUES ARAUJO CPF 916.005.291-00 Banco do Brasil 

S/A Agencia 2963-7 conta-corrente n. 36.564-5, para efetuar o deposito 

conforme acordo. VÁRZEA GRANDE, 26 de janeiro de 2018. NERCY 

ANCHIETA Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003941-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES BATISTA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOVINDA MARIA DE JESUS (INVENTARIADO)

ALEXANDRE BATISTA PRIMO (INVENTARIADO)

 

PROCESSO : 1003941-59.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias cumpra a determinação do ID 9080237 , sob pena de 

extinção. VÁRZEA GRANDE, 26 de janeiro de 2018. NERCY ANCHIETA 

Gestora Judiciaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 277107 Nr: 20630-11.2011.811.0002

 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: VANIA CORRÊA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra as 

solicitaçõs da PGE/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 325045 Nr: 21433-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, Marilene de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI RODRIGUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13.468

 Certifico que, designo o dia 05/março/2018 às 14h30min para a realização 

da audiência de conciliação

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230211 Nr: 10371-25.2009.811.0002

 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: NILZA ALEXANDRINA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FERREIRA DO NASCIMENTO, 

ANDRELINO FERREIRA DO NASCIMENTO, ILDA ALEXANDRINA DO 

NASCIMENTO, ADRIANA ALEXANDRIA DO NASCIMENTO, VALDEVINO 

ALEXANDRINO DO NASCIMENTO, CIMONE ALEXANDRINA DO 

NASCIMENTO, MANOEL ROSA DO NASCIMENTO, LUCIANA 

ALEXANDRINA DO NASCIMENTO, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, 

ANDREIA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO, ADRIANO FERREIRA DO 

NASCIMENTO, LAENE ALEXANDRINA FERREIRA DO NASCIMENTO, JOSE 

ROSA DO NASCIMENTO, ADAILZA ROSA DO NASCIMENTO, MARIA ROSA 

DE SOUZA, CECILIA ROSA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

-UNIVAG - OAB:8117, UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUAREZ FERREIRA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 65129911172, Rg: 888616, brasileiro(a), solteiro(a), feirante, 

atualmente em local incerto e não sabido ANDREIA ALEXANDRINA DO 

NASCIMENTO, Cpf: 02277618128, Rg: 1815298-8, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO, Cpf: 

04111944108, Rg: 1827761-6, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido ADAILZA ROSA DO NASCIMENTO, Cpf: 34608257153, Rg: 

492515, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

ROSA DE SOUZA, Cpf: 34661506120, Rg: 162651, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, 

Rg: 872.457, brasileiro(a), Telefone 9622-1573 e atualmente em local 

incerto e não sabido CECILIA ROSA DO NASCIMENTO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 3º, da CRFB/1988 e art. 1.723 do CC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de reconhecer a união estável 

entre NILZA ALEXANDRINA DUARTE e JUAREZ FERREIRA DO 

NASCIMENTO, pelo período do ano de 1968 até a data de 22/08/2000, 

quando do falecimento deste último. Em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

CPC. P. R. I.Isentos de custas.Transitada esta em julgado, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Maio de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 19 de janeiro de 2018

Edith Garcia Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 285894 Nr: 4995-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAPA, WPA, SEBASTIANA PEREIRA NERYS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:8458/MT

 Certifico que designo o dia 05/março/2018 às 14horas para a realização 

da audiência de concilição

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313506 Nr: 9678-02.2013.811.0002

 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: MCLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIDF(, CDSFC, EDSF, NKDSF, EDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16528, MARINA COSTA MARQUES MUNHOZ - OAB:10485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203, FAUSB- FAC. DESE. SÁVIO BRANDÃO 

- OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDETE DOS SANTOS FIGUEIREDO 

CRUZ, Cpf: 00686097106, Rg: 1495463-0, Filiação: Placido Italiano de 

Figueiredo e de Maria Claudia dos Santos de Figueiredo, data de 

nascimento: 13/03/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

enfermeira, Telefone (65)9.9236-0263, atualmente em local incerto e não 

sabido ELISA DOS SANTOS FIGUEIREDO, Cpf: 03389506136, Rg: 

241193186, Filiação: Maria Claudia dos Santos Figueiredo e Palcido Italiano 

de Figueiredo, data de nascimento: 17/03/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente e atualmente em local incerto e não sabido 

NATALIA KARINA DOS SANTOS FIGUEIREDO, Cpf: 03389504192, Rg: 

18954235, Filiação: Maria Claudia dos Santos Figueiredo e Placido Italiano 

de Figueiredo, data de nascimento: 05/07/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 9201-9102. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, eis que não restou 

comprovada a união estável havida entre a requerente e o falecido. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) aos 

patronos das partes, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o 

disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo, eis que não há 

condenação, suspensa a cobrança em virtude do acolhimento do pedido 

de AJG (fls. 48).P. R. I.Transitada esta em julgado, ao arquivo, com baixa 

na Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 04 de Setembro de 2017. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 19 de janeiro de 2018

Edith Garcia Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 452143 Nr: 12846-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMPDC, SRPDC, JDDCN, JJDC, EDICPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB:18.631, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329, RONALDO GOMES DE CASTRO - 

OAB:22789/O, SELMA GESTAL PAES - OAB:OAB/MT16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.173, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-1A

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46338 Nr: 1722-18.2002.811.0002

 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: PEDRO APARÍCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARGARIDA MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA, para 

devolução dos autos nº 1722-18.2002.811.0002, Protocolo 46338, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255367 Nr: 14268-27.2010.811.0002

 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: SMDC, MDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOILSON DE MORAIS PLACIDO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.P. R. I.Isento de 

custas (fls. 17).Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 04 de Outubro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 19 de janeiro de 2018

Edith Garcia Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação ao advogado(a) JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - OAB:12052 / MT 

(parte requerida), para devolução dos autos nº 14610-62.2015.811.0002, 

Código 406128, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285441 Nr: 4519-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVGB, AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUDIMILLA VICTÓRIA GOIVINHO 

BORGES, Filiação: Alessandra Goivinho Borges e Jair Cesar Alves 

Borges, data de nascimento: 08/06/2002, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, divorciado(a), menor, Telefone 9631-7757 e atualmente em 

local incerto e não sabido ALESSANDRA GOIVINHO BORGES, Cpf: 

96808489149, Rg: 4422969, Filiação: Delfino Goivinho e Aparecida Bispo 
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do Nascimento, data de nascimento: 14/04/1978, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, divorciado(a), diarista, Telefone 9631-7757. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar anadamento ao feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edir da Silva, digitei.

Várzea Grande, 19 de janeiro de 2018

Joanne da Silva Mesquita Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005037-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA VIANA (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)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005037-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA VIANA (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)

 

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: 1005211-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA SARDINHA DO AMARAL RIBEIRO (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 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: 1005211-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA SARDINHA DO AMARAL RIBEIRO (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 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: 1005319-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE SILVA QUEIROZ (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 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: 1005319-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE SILVA QUEIROZ (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 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: 1005838-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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: 1005838-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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 
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para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005839-10.2017.8.11.0002

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)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005839-10.2017.8.11.0002

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)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005833-03.2017.8.11.0002

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)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005833-03.2017.8.11.0002

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)

 

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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 23721 Nr: 3399-54.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PRUDENTE 

ROMUALDO - OAB:143813/SP, NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:, JOÃO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889, Raquel 

Cristina R. Bleick - OAB:7.655/MT

 Vistos.

 À vista da nomeação da MM. Juíza Silvia Renata Anffe Souza para 

jurisdicionar na 4ª Vara Cível desta Comarca (Portaria n. 766/2017 – 

PRES), não mais subsiste o impedimento declarado pela magistrada que 

outrora oficiava na referida Vara.

Assim, considerando ser aquele juízo o substituto legal imediato para 

processar e julgar os processos oriundos da 1º Vara Cível, em razão do 

afastamento, impedimento ou suspeição do titular (Provimento 

054/2007/CM), determino a devolução dos autos à secretaria para que 

faça conclusão para MM. Juíza da 4ª Vara Cível, para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436099 Nr: 4718-95.2016.811.0002

 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: CECILIA TEODORA DA CRUZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que o recurso de apelação foi anexados tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, para intimar a parte autora para apresentar as contra 

razões da apelação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294944 Nr: 15123-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEICIMAR DULCIANE RODUI, SILMONIA VIEIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS SIMI, ELENICE THIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Vistos.

 À vista da nomeação da MM. Juíza Silvia Renata Anffe Souza para 

jurisdicionar na 4ª Vara Cível desta Comarca (Portaria n. 766/2017 – 

PRES), e considerando ser aquele juízo o substituto legal imediato para 

processar e julgar os processos oriundos da 1º Vara Cível, em razão do 

afastamento, impedimento ou suspeição do titular (Provimento 

054/2007/CM), determino a devolução dos autos à secretaria para que 

faça conclusão para MM. Juíza da 4ª Vara Cível, para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325001 Nr: 21389-04.2013.811.0002

 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: CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, 

Reinaldo João Della Pasqua, THIAGO DELLA PASQUA, IVONE 

GONÇALVES, YASMINN FERRER FARINA, ALENCAR FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:7065

 Certifico que as contestações, bem a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Impulsiono, ainda para intimar os requeridos para 

especificação das provas a serem produzidas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430899 Nr: 1418-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUENDER FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 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

 Certifico que o recurso de apelação foi anexados tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, para intimar a parte autora para apresentar as contra 

razões da apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441314 Nr: 7445-27.2016.811.0002

 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: LUCAS OLIVEIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que o recurso de apelação foi anexados tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, para intimar a parte autora para apresentar as contra 

razões da apelação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 58939 Nr: 4701-16.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ELEANDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

 À vista da nomeação da MM. Juíza Silvia Renata Anffe Souza para 

jurisdicionar na 4ª Vara Cível desta Comarca (Portaria n. 766/2017 – 

PRES), e considerando ser aquele juízo o substituto legal imediato para 

processar e julgar os processos oriundos da 1º Vara Cível, em razão do 

afastamento, impedimento ou suspeição do titular (Provimento 

054/2007/CM), determino a devolução dos autos à secretaria para que 

faça conclusão para MM. Juíza da 4ª Vara Cível, para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249862 Nr: 9279-75.2010.811.0002

 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: VALDETE SOUZA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES DE CASTRO, ROSANGELA 

MARIA NAVES DE OLIVEIRA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, 

DENISE STOPA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO F. LEAL LAWALL - 

OAB:7.701, FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL - OAB:7701/MT, 

HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26346/SP, NADIR GONÇALVES 

DE AQUINO - OAB:SP-116353, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado MAURO BASTIAN 

FAGUNDES, a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o 

prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do 

Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca 

e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos 

autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310268 Nr: 6309-97.2013.811.0002

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE BITTENCOURT LOPES SIPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - OAB:OAB/MT 14.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298935 Nr: 19510-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C DA SILVA METALÚRGICA E MANUT. 

INDUSTRIAL ME, JOSÉ CARLOS DA SILVA- SÓCIO DA EXECUTADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal. Em sendo 

assim, impulsiono estes autos a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225701 Nr: 5913-62.2009.811.0002

 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: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO ÂNGELO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO ANGELO DA MATA 

- OAB:0AB/MT 10.014

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS e 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO MONITÓRIA, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC; e, consequentemente, constituo de pleno direito o título 

executivo judicial, no que tange apenas às 08 (oito) duplicatas de nº. 

432607; 432608; 432609; 432610; 432611; 432612; 432613 e 432614 (fls. 

34/37), devendo o feito prosseguir na forma prevista no o Título II do Livro I 

da Parte Especial do Código de Processo Civil, conforme 702,§8º, do CPC. 

Sobre cada duplicata incide juros moratórios de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir do vencimento, conforme vencimentos 

delineados em cada título (fls. 34/37).Vencida na maioria dos pedidos, a 

ré, ora embargante, arcará com as custas e despesas processuais, bem 

como com os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da 
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condenação atualizado.Com o trânsito em julgado, venha o autor 

apresentar o cálculo atualizado.Após, intime-se o requerido, para que 

efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 76449 Nr: 8716-91.2004.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL ODARA LTDA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA DE F COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fred Henrique Silva 

Gadonski - OAB:6927, Marco Aurélio Valle Barbosa dos Anjos - 

OAB:7500, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, VALFRAN 

MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da Súmula 240 do STJ, intime-se a parte requerida para 

requerer o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, Expedindo o necessario.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332978 Nr: 1638-94.2014.811.0002

 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: FRANCIMEIRE CORREA DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Intimação a parte Requerente para manifestar sobre o Embargos de 

declaração no prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 396559 Nr: 9556-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 420886 Nr: 22461-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA JOANNA CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON R. DELLA VALENTINA 

- OAB:MT 20.929-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:MS/5.871

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93889 Nr: 3438-41.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094, BALDOINO DE SOUZA BRANDÃO JUNIOR - OAB:6786-E, DR. 

ELTON RUBENS DO ESPÍRITO SANTOS - OAB:MT-6094, ELTON RUBENS 

DO ESPÍRITO SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT, ANSELMO CURSINO JORGE - OAB:2330/MT, AYRTON 

PIMENTEL - OAB:17510/SP, EDGARD PEREIRA VENERANDA - 

OAB:17.761-A/MT, FLAVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:OAB-MS 

3556, Gustavo Gulart Veneranda - OAB:81.329-OAB-MG

 Impulsiono estes autos com intimação à parte requerente via DJE para 

manifestar acerca da comprovação do pagamento voluntário da parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294502 Nr: 14652-19.2012.811.0002

 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: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA NOVA ERA LTDA, BANCO 

SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MONTE - 

OAB:159383/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 

9.708-A, Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira Monte - 

OAB:128.132

 Vistos.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração opostos pela 

requerente (fls. 169/170) e pelo requerido Banco Safra (fls. 171/175), 

determino a intimação da parte contrária para se manifestem em 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 312899 Nr: 9024-15.2013.811.0002

 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: RITA LUZIA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE 

CONSOÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT 16819, EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI - 

OAB:17.995/MT, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alberto branco junior - OAB:

 Impulsiono estes autos com intimação à parte autora via DJE para 

manifestar acerca do petitório de fls. 106, no prazo de dez dias. NADA 

MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339675 Nr: 7685-84.2014.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ELIAS COATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ALEXANDRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com intimação à parte autora via DJE para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo 

de cinco dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 418238 Nr: 21129-53.2015.811.0002

 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: A.C.C. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MIRANDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Mendes de Oliveira 

Mil Homens - OAB:15548, LAOSSY AMORIM MARQUEZINI - 

OAB:OAB/MT 16.386, MONIQUE FACCIN VILELA - OAB:17724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425054 Nr: 24640-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA KELLY DE PINHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOOS IMOBILIÁRIOS SEP LTDA., AVANCE 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12.909/0

 Certifico que a contestação de fls. 161/192 foi apresentada no prazo 

legal. Em sendo assim, impulsiono estes autos a remessa de Expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Certifico ainda que, 

a requerida: Gold Delos Empreendimentos Imobiliários Sep. Ltda até a 

presente data não apresentou contestação, mesmo devidamente citada, 

conforme demosntra AR de fls. 138. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438610 Nr: 6034-46.2016.811.0002

 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: GONÇALINA SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY BRASIL LTDA, NOVO MUNDO MÓVEIS E 

UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 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.Tais 

exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 

28).Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 446424 Nr: 10167-34.2016.811.0002

 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: ANA PAULA DE LIMA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4062-OAB-MT

 Certifico que tendo em vista que a sentença proferida nos autos não ter 

sido publicada, envio o expediente para a publicação via DJE: Pelo 

exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$ 379,98 (trezentos e setenta e nove reais e 

noventa e oito centavos), referente à fatura com vencimento em fevereiro 

de 2016 (fl. 28).

DETERMINO que a requerida retifique a fatura em discussão promovendo o 

seu cálculo e emissão, nos termos do artigo 115, inciso II, da Resolução 

Normativa da ANEEL n. 414/2010. Arbitro os honorários advocatícios em 

15% 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 NCPC. Havendo sucumbência recíproca, 

determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, 

ficando a parte ré, vencida na maior parte responsável pelo pagamento do 

percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento 

de 40% (quarenta por cento). Tais exigências, no que se refere à autora, 

ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, haja vista que é 

beneficiária da justiça gratuita (fl. 35).Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239346 Nr: 709-03.2010.811.0002

 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: LEIDIMAR SOUSA DOS SANTOS ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA BURITTI, JEREMIAS CORREA DA 

COSTA, ALLAN FONTES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR AUGUSTO MEDINA 

MARTIN - OAB:18649

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGUA BURITTI. 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 autora é viúva, mãe de dois filhos, e 

restou-lhe como bens, apenas um caminhão que seu espeoso usava 

como instrumento de trabalho, em agsto de 2007, recebeu a prosposta 

dos Requeridos para alugar o caminhão, para a empresa transportar agua, 

o aluguel teria o valor de R$1.000,00 (Mil Reais), sendo que a proprietáia 

deveria entregar o caminhão revisado, em perfeitas condições de usoe 

fruição. O contrato de fruição ficou apenas na minuta, como os locatarios 

diziam necessitar logo do veículo, passaram estes a usufruir do bem, 

materializando-se a contrataação nos seguintes termos: Prazo de locação: 

12 meses; Pagamento: deveria ser realizado aos dias 1º de cada mês; 

Ocorre que a requerente recebeu apenas dois meses de aluguel, gastou 

em manutenção do veiculo o importe de R$2775,00 e ainda o condutor do 

veículo (motorista do requerido) envolveu-se em um acedente de trasito 

gerando prejuízo materiais a terceiros, os requeridos furtaram-se à sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 519 de 689



responsabilidade quanto ao pagamneto da indenizaçãoes do veículo da 

vítima e essa entrou com pedido de reparação de danos, contra os 

locatários e a locadora propietária. a ação foi processada e julgada no 

Juizado Especial Civel do Planato e com a sentença sobreveio a 

condenação dos Locatários e da proprietária ora autora. Ocorre que na 

oportunidade da execução da sentença a autora havia vendida o 

caminhão por R$30,000,00, e o juízo determinou BACEN-JUD contra o CPF 

da Autora e logoru encoantrar em sua conta o valor de R$15306,14, o qual 

foi destinado ao ressarcimento da vítima e os requeridos nada pagaram. 

assim a autora entrou com a presente demanda a fim de obter o 

ressarcimento dos valores a título de prejuízo que lhe são devidos.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Consta às fls. 77 petição em que 

a autora requer a citação por edital da empresa Aguas Buriti, haja vista 

que não se obteve êxito na localização da requerida para sua citação, e 

informa outro endereço do requerido Jeremias Correa da Costa.Pois bem. 

O pedido de citação editalicia, tem cabimento nas hipóteses previstas no 

art. 256 do CPC e, nos termos do §3ª, para que o réu seja considerado em 

local ignorado ou incerto é necessário que as tentativas de sua 

localização sejam infrutíferas, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos.No caso, já se tentou a citação da 

requerida no endereço informado na exordial sem êxito (fls. 45, 52, 59 e 

73), e em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, contata-se 

que a empresa está com a situação cadastral suspensa, inexistindo 

endereço para sua localização, conforme extrato a seguir 

juntado.Destarte, defiro o pedido de fls.76/77, com fulcro no artigo 256, I, 

do Código de Processo Civil, e determino a citação por edital da requerida 

AGUAS BURITI (S.F. CORREA – ME),pelo prazo de 30 (trinta) dias, de 

acordo com artigo 257, III, do CPC. 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 CPC, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública para representar a parte requerida, 

devendo ser intimado para apresentação de contestação no prazo 

legal.No mais, cite-se o requerido JEREMIAS CORREA DA COSTA, no 

endereço informado às fls. 77.Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista 

tratar-se de processo incluso na META 2. Intimem-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, 24 de outubro de 2017

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 247800 Nr: 7525-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILKELY NATALY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILKELY NATALY DE OLIVEIRA, Cpf: 

93256469191, Rg: 1414404-2, Filiação: Gonçalo Braulio de Oliveira e 

Albertina da Costa Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE REQUERIDA /EXECUTADA, PARA QUE 

CUMPRA O ESTABELECIDO NA SENTENÇA (FLS. 112/113) NO PRAZO DE 

15(QUINZE) DIAS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO 

CAPUT DO ART. 475-J DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL

Despacho/Decisão: Vistos.Determinado a adequação do pedido de 

cumprimento da sentença o exequente o fez às fls. 128/132.Assim, à vista 

do trânsito em julgado da sentença, intimem-se a parte 

requerida/executada, para que cumpra o estabelecido na sentença (fls. 

112/113), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no caput do art. 475-J do Código de Processo Civil.Caso não haja 

pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os 

honorários em 10% do valor da execução, com fulcro no art. 20, § 4º, do 

CPC. Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença. 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, Dumara klena Nogueira 

de Castilho, digitei.

Várzea Grande, 19 de outubro de 2017

André Maurício Lopes Prioli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 284267 Nr: 3280-73.2012.811.0002

 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: MAURO VIEGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCI IBI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, 

condeno o requerente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 

5% do valor atualizado da causa e dos prejuízos suportados pela 

requerida com despesas processuais e honorários de advogado.Sem 

prejuízo, condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, 

tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça (fls. 29), neste 

tópico, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, 

conforme o art. 98, § 3º do CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com todas as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 285400 Nr: 4475-93.2012.811.0002

 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: MARCOS DE CASTRO QUARESMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR C. GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Intimação as partes para apresentarem os memoriais finais conforme 

decisão de fls 181, no prazo de 15 (quinze) dias sucessivos. NADA MAIS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294595 Nr: 14745-79.2012.811.0002

 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: RENATO SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE JESUS PEREIRA, SONIA MARIA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO DE JESUS PEREIRA, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido SONIA MARIA PEREIRA, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificações, 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 
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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: o Requerente adquiriu em 01/03/199, um 

i´movel residencial situado à Rua 06, quara 27, Casa 13, Bairro Ouro 

Verde na cidade de Várzea Grande, Há epoca o imovel era financiado 

pela Caixa econõmica Federal, e assim o comprador ficou responsável 

pelas prestações do im´vel até aquitação, e ao final das obrigrações ficou 

acordado que os vendedores iriam transferir a titularidade do imovel ao 

coprador. O requerente cumpriu sua obrigação com as parcelas do imóvel, 

recebeu a quitação do imóvel em nome do vendedor, e quando foi 

procurar o Sr. Benedito para transferência não o encontrou no endereço 

indicado. O requerente continuou pela busca da localização dos 

requeridos, sem sucesso. Assim ajuizoua presente ação para regularizar 

a titularidade do imóvel.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Consta às fls. 77 petição em que 

o requerente requer a citação por edital dos requeridos, haja vista que não 

se obteve êxito na localização da requerida para sua citação.O pedido de 

citação editalicia, tem cabimento nas hipóteses previstas no art. 256 do 

NCPC e, nos termos do §3ª, para que o réu seja considerado em local 

ignorado ou incerto é necessário que as tentativas de sua localização 

sejam infrutíferas, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações 

sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos.No caso, já se procedeu a consulta 

dos dados dosrequeridos no Sistema Infoseg (fls. 42/43 e 61), contudo 

não se obteve êxito em localizá-los nos endereços encontrados, conforme 

certidões de fls. 67 e73.Destarte, defiro o pedido de fls. 77, com fulcro no 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e determino a citação por edital 

da requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, 

do CPC. 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 CPC, nomeio, desde já, o Núcleo de 

Prática Jurídica da UNIVAG para representar a parte requerida, devendo 

ser intimado para apresentação de contestação no prazo legal.Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo incluso na META 2. 

Intimem-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, 10 de outubro de 2017

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320472 Nr: 16875-08.2013.811.0002

 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: LUCAS CUNHA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER - SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407176 Nr: 15204-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOOS 

IMOBILIÁRIOS SEP LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142452/SP

 Intimação a parte Requerente para manifestar sobre as petições fls 

213/263, no prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452369 Nr: 12939-67.2016.811.0002

 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: KETTEIR AUGUSTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação as partes para manifestar quanto ao Laudo de Avaliação no 

prazo de 10 (dez) dias. NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE MONIQUE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000541-03.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Danielle Monique da Silva em 

desfavor de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, pelos 

fatos e fundamentos da exordial. Narra a autora que, é proprietária da UC 

6/1897336-2 e na fatura recebida no mês de dezembro/2017 a requerida 

apurou o consumo de energia de sua residência no valor de R$1.023,45 

(um mil e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), valor que não 

condiz com sua média de consumo, uma vez que seu imóvel é pequeno e 

não possui eletrodomésticos que possam consumir tanta energia. Afirma 

que, buscou o PROCON para solucionar a questão, contudo a requerida 

se negou a realizar vistoria no imóvel da autora e deixou de suspender a 

cobrança da fatura; restando infrutífera a tentativa de conciliação, vindo a 

autora a ter sua energia cortada pela demandada. Em sede de tutela 

antecipada de urgência, requer que a requerida seja compelida a 

restabelecer o fornecimento da energia elétrica na Unidade Consumidora 

n. 6/1897336-2. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do 

débito cobrado na fatura em discussão e pela indenização pelos danos 

morais ocasionados. Ao final, requer pela inversão do ônus da prova e 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. 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 e na iminência de ter seu nome negativado. 

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, 

haja vista que o débito de fato está acima da média de consumo 

apresentada nos meses anteriores, conforme se denota do histórico de 

consumo da unidade consumidora acostado aos autos sob id. 11501968. 

Ademais, o perigo da demora é evidente, haja vista os prejuízos inerentes 

à suspensão de um serviço essencial tal qual a energia elétrica. 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 NCPC, para determinar que a empresa ré, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA à Unidade Consumidora de n. 6/1897336-2, bem como 

se abstenha de suspender o serviço novamente em razão do débito em 

discussão até o deslinde da ação; sob pena de multa diária de R$100,00 
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(cem reais) até o limite do valor da causa. Em que pese a manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, designo 

audiência de conciliação que designo para o dia 17 de maio de 2018, às 

14h40min constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, 

inciso I, CPC). 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 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). 

Por fim, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, 

do CDC. Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Considerando a 

urgência da medida, determino que a decisão seja cumprida pelo Oficial de 

Justiça Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de 

janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (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:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA FERNANDES DE GERONE OAB - SP221066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004376-33.2017.8.11.0002 

AUTOR: MARELY LEBRE ROSA RÉU: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 678/2017-PRES que 

suspendeu o expediente forense no dia 14/02/2018, estabelecendo-o 

como ponto facultativo em razão da quarta-feira de cinzas, conforme 

certidão de Id. 11447755, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

02/04/2018, às 15h30, 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 a parte autora intimada por meio de 

seus advogados constituídos nos autos. Expeça-se carta para intimação 

da parte requerida. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000474-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTO GUIA DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODAC INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000474-72.2017.8.11.0002 

AUTOR: BENILTO GUIA DE MORAES RÉU: PRODAC INDUSTRIA E 

COMERCIO DE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME 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, notadamente no que se refere se a assinatura constante no 

contrato social da empresa requerida (id. 4684283) foi realizada pelo 

autor. Dessa forma, expeça-se ofício ao Cartório Xavier de Matos a fim de 

que encaminhe para este juízo cópia do cartão de reconhecimento de 

firma e de todos os documentos utilizados para abertura de firma 

reconhecida em nome da parte autora. Com o aporte das informações 

abra-se vistas dos autos a Defensoria Pública e após venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004611-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABIVEL VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARQUES DA SILVA OAB - SC18193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004611-97.2017.8.11.0002 

AUTOR: GABIVEL VEICULOS LTDA RÉU: PAULO ROBERTO PAIVA DA 

SILVA Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 678/2017-PRES que 

suspendeu o expediente forense no dia 14/02/2018, estabelecendo-o 

como ponto facultativo em razão da quarta-feira de cinzas, conforme 

certidão de Id. 11449028, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

02/04/2018, às 16h, 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 a parte autora intimada por meio de 

seus advogados constituídos nos autos. Expeça-se novo mandado para 

citação da parte requerida. Cumpra-se conforme decisão de Id. 10810258. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008493-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONER CESAR LEITE POMPILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008493-67.2017.8.11.0002 

AUTOR: RONER CESAR LEITE POMPILIO RÉU: PSYCHEMEDICS BRASIL 

EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 

678/2017-PRES que suspendeu o expediente forense no dia 14/02/2018, 

estabelecendo-o como ponto facultativo em razão da quarta-feira de 

cinzas, conforme certidão de Id. 11449316, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 02/04/2018, às 17h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica a parte autora intimada por 

meio de seus advogados constituídos nos autos. Expeça-se carta para 

intimação da parte requerida. Cumpra-se conforme decisão de Id. 

10853787. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000160-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IND. REUNIDA DE ARTEF. DE CIMENTO E PROD. CERAMICOS LTDA - ME 

(RÉU)

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES (RÉU)

MARLY RODRIGUES FROES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000160-92.2018.8.11.0002 

AUTOR: CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: IND. 

REUNIDA DE ARTEF. DE CIMENTO E PROD. CERAMICOS LTDA - ME, 

MARLY RODRIGUES FROES, REGIANE MARLI FROES RODRIGUES Vistos, 

etc. Por ocasião da Portaria n°. 678/2017-PRES que suspendeu o 

expediente forense no dia 28/03/2018, estabelecendo-o como ponto 

facultativo em razão da Paixão de Cristo, conforme certidão de Id. 

11449529, redesigno a audiência de conciliação para o dia 04/04/2018, às 

14h, 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 a parte autora intimada por meio de seus advogados 

constituídos nos autos. Cite-se conforme decisão de Id. 11331509. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000160-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IND. REUNIDA DE ARTEF. DE CIMENTO E PROD. CERAMICOS LTDA - ME 

(RÉU)

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES (RÉU)

MARLY RODRIGUES FROES (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000170-39.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: ELENICE MARIA DE MORAES LOPES REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 678/2017-PRES que suspendeu o 

expediente forense no dia 28/03/2018, estabelecendo-o como ponto 

facultativo em razão da Paixão de Cristo, conforme certidão de Id. 

11449612, redesigno a audiência de conciliação para o dia 04/04/2018, às 

14h, 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 a parte autora intimada por meio de seus advogados 

constituídos nos autos. Cite-se conforme decisão de Id. 11345165. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 285153 Nr: 4214-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANTANA DA SILVA & CIA LTDA - ME, 

ADRIELLEN SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. n.º 285153

Vistos etc.

Venha a parte exequente apresentar memória de cálculo da dívida, 

atentando-se aos limites dispostos na sentença prolatada nos autos de 

embargos à execução em apenso, bem como manifestar requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 275746 Nr: 19090-25.2011.811.0002

 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: TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS SÃO VICENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322/MT

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, 

motivo porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código 

de Processo Civil/2015. Condeno a requerente ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, diante do lapso de tempo decorrido até 

aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, 

do art. 85). Outrossim, julgo procedente o pedido reconvencional e, por 

conseguinte, condeno a reconvinda/autora ao pagamento da quantia de 

R$ 1.557,92, que deverá ser corrigida mensalmente pelo INPC a partir do 

vencimento da dívida (15.06.2010 – fl. 45), acrescida de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Outrossim, resolvo o mérito do pedido 

reconvencional, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo 

Civil/2015 Condeno a reconvinda/autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da causa reconvencional, diante do extenso 

lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela 

combatividade do patrono (CPC - § 8º, do art. 85).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 85427 Nr: 7430-44.2005.811.0002

 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: HELTON KENNEDY PERES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL ANTONIO DE SOUZA, PALMIRA 

CAETANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO COELHO - 

OAB:2070/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CESÁRIO - OAB:2090, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A

 Deste modo, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aduzir 

se pretende se valer do parcelamento dos honorários periciais na forma 

supra descrita, ou se reitera sua pretensão na desistência do feito, sob as 

penalidades legais. Cumpra-se. Int ime-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 275040 Nr: 18101-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EUTHYMIA LUIZA ARAÚJO PROVENZANO, 

MILTON TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA SEGUROS DO BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Autos n.º 18101-19.2011.811.0002- cód. 275040

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 224, devendo a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos o contrato de prestação de 

serviços educacionais relativo ao ano de 2018, sob pena de indeferimento 

do pedido de liberação dos valores.

 Cumprida a determinação, abra-se vistas ao Ministério Público e após 

venham-me os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 369675 Nr: 19186-35.2014.811.0002

 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: CACIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos iniciais e determino que a 

requerida promova os reparos no imóvel descrito na inicial que foi 

adquirido pelo requerente, bem como condeno a requerida ao pagamento 

do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o requerente, a título de 

indenização por danos morais, 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), que seja, data em que o requerente 

obteve a posse do imóvel em 06.07.2010. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% 

(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).Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406596 Nr: 14906-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTANA DA SILVA & CIA LTDA - ME, 

ADRIELLEN SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para 

reconhecer a ilegalidade da cobrança da taxa de “despesas de 

cobrança”, pelo que afasto sua incidência no caso concreto. Ainda, fixo a 

incidência da multa moratória em 2% sobre o valor total do débito, 

afastando a sua incidência mensal. Outrossim, fixo o valor da dívida em R$ 

9.277,87, sobre o qual deverá incidir juros de 1% ao mês a partir da 

citação na ação executiva e correção monetária pela variação do INPC, a 

partir do vencimento dos boletos (04.07.2011), e sobre o valor atualizado 

deverá incidir multa moratória de 2%. Por conseguinte, resolvo o mérito, 

nos termos do inc. I, do art. 269 c/c inc. III, do art. 745, ambos do Código de 

Processo Civil.Condeno os embargantes ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez cento) 

sobre o valor da causa, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação 

probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da 

prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, art. 85), cuja 

exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

beneficiários da justiça gratuita.Transitado em julgado, translade-se cópia 

da presente para os autos em apenso (Processo Cód. 285153) e 

aguarde-se a manifestação da parte interessada, no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS 

OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5609 Nr: 586-25.1998.811.0002

 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: ARMINDO SEBBA FILHO, EMÍLIA APARECIDA 

ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA JAMAIKÁ PRÉ MOLDADOS E 

COMÉRCIO LTDA, SILVANA MARCHEZINI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Por todo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados 

na inicial para condenar a empresa requerida a promover o adimplemento 

da obrigação para o qual foi contratada em relação na obra iniciada à Av. 

Av. Alzira Santana, bem como condeno a empresa requerida ao 

pagamento de lucros cessantes consistentes em aluguel pelo período em 

que o autor ficou impossibilitado de utilizar o imóvel, a ser apurado em 

liquidação de sentença, conforme acima delineado.Outrossim, julgo 

improcedente o pedido formulado na ação reconvencional. Em 

consequência, resolvo o mérito de ambas às ações, na forma do art. 487, I 

do CPC/2015.Condeno a primeira requerida ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo 

esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 

85).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação 

no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 108976 Nr: 4903-51.2007.811.0002

 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: MARIA UNTAR POMPEU, JUAREZ POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W & R TRATOR PEÇAS, RODRIGO POMPEU 

CARDOSO, ESPECIAL CABELEIREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:OAB/MT 9.299, VANUZA MARCON MATHUES SILVÉRIO - 

OAB:12.762 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO VELOSO DA SILVA - 

OAB:3123-A/MT, ALESSANDRO T. ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677

 AUTOS CÓD. N.º 108976

Vistos etc.

Tendo em vista a notícia do falecimento do executado Juarez Pompeu de 

Campos, bem como a informação do causídico de que não conseguiu 

formalizar contrato de prestação de serviços com os herdeiros, entendo 

prudente o acolhimento da pretensão de fl. 1063 no sentido de intimar os 
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herdeiros para regularizar o polo passivo, até porque o Espólio da Maria 

Untar Pompeu tinha como inventariante o requerente Juarez.

Assim, intimem-se, via mandado e como diligência do juízo, os herdeiros 

nominados às fls. 1064 no endereço declinado à fl. 1063 para que, no 

prazo de 20 dias, procedam com a regularização do polo passivo da lide, 

com a indicação do atual inventariante do Espólio de Maria Untar, bem 

como com a habilitação dos sucessores ou do espólio de Juarez Pompeu 

Campos (CPC – art. 110), sob pena de revelia, nos termos do ar. 76, § 1º, 

inciso II, do CPC.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 247538 Nr: 7346-67.2010.811.0002

 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: CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL PNEUS LTDA, SÉRGIO CARLOS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - 

OAB:8733-B/MT

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, 

motivo porque resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, diante do extenso lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade dos 

patronos (CPC - § 2º, do art. 85).Transitado em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.P. I. 

Cumpra-seVárzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 299112 Nr: 19691-94.2012.811.0002

 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: REINEL DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCIAL IMOBILIÁRIA (EMPREENDIMENTOS 

N. S. DA GUIA LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, HELLEN JANE PEREIRA LEITE SILVA CAMPOS - 

OAB:17629/MT

 Posto isso, reconheço a prescrição do direito indenizatório (dano moral) 

postulado pelo autor, motivo porque nesse tocante resolvo o mérito nos 

termos do art. 487, II, do CPC. Outrossim, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na petição inicial para declarar rescindido o contrato de 

compra e venda do imóvel descrito na inicial e firmado entre as partes, 

bem como condenar a requerida a restituir ao autor o valor de mercado do 

imóvel, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma 

acima descrita e limitado ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários 

advocatícios, fixados estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor principal da causa, atento à natureza da ação, o tempo de 

tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – § 2, do art. 85). Transitada em julgado, aguarde-se por 15 

(quinze) dias eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito 

a requerimento de qualquer das partes.P. I. Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 372881 Nr: 21483-15.2014.811.0002

 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: ESPOLIO DE WELITON MELO DA COSTA, ELAINE 

FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO MARCONDES CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO 

E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 21483-15.2014.811.0002 – Cód. 372881

Vistos, etc.

Trata-se de execução de contrato de compra e venda de veículo 

promovido por Espólio de Weliton Melo da Costa em desfavor de Leão 

Marcondes Construção, Locação e Manutenção de Máquinas Pesadas 

Ltda., todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 74/75 as partes informaram que celebraram acordo, requerendo a 

sua homologação.

Na decisão de fl. 84 determinei a regularização da representação do 

executado, a qual foi atendida às fls. 95/97 pela executada, oportunidade 

em que deduziu o adimplemento do pacto.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado às fls. 74/75 para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, declaro extinta a obrigação de 

pagar invocada nestes autos. Outrossim, julgo extinto o processo, na 

forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC).

 Custas pela parte executada e honorários advocatícios da forma como 

pactuado.

 Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, mediante as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 401724 Nr: 12235-88.2015.811.0002

 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: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

CEMAT/ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os 

pedidos iniciais da presente ação indenizatória proposta por Reciclagem 

Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda. em 

desfavor de Centrais Elétricas Matogrossenses – CEMAT/ENERGISA 

ambos qualificados nos autos. Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC/2015.Outrossim, por consequência, revogo a 

liminar deferida nos autos, bem como determino seja oficiado aos órgãos 

de proteção ao crédito a fim de que proceda novamente com a inscrição 

do nome da autora naqueles órgãos em relação ao débito descritos nos 

extratos encartados às fls. 26 inerente à requerida, devendo ser 

encaminhada cópia desta sentença junto com ofício a ser expedido.Em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora, com 

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais).Transitada em julgado, determino sejam os autos remetidos ao 
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arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 475071 Nr: 23711-89.2016.811.0002

 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: ESPOLIO DE WELITON MELO DA COSTA, ELAINE 

FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO MARCONDES CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO 

E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS LTDA, ITAMAR MARCONDES 

NETO, ANA TEREZA DE ALMEIDA, ANA TEREZA DE ALMEIDA, ITAMAR 

MARCONDES NETO, ANA TEREZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Cód. 475071

Vistos etc.

Trata-se de desconsideração da personalidade jurídica proposta por 

Espólio de Weliton Melo da Costa em desfavor de Leão Marcondes 

Construção, Locação e Manutenção de Máquinas Pesadas Ltda., Itamar 

Marcondes Neto e Ana Tereza de Almeida, visando a desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa requerida.

 À fl. 72 a parte requerida, Ana Tereza de Almeida, foi citada.

À fl. 64 a parte autora requereu a desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Pois bem. A parte requerida Leão Marcondes Construção, Locação e 

Manutenção de Máquinas Pesadas Ltda. e Itamar Marcondes Neto, não 

foram citados, sendo desnecessária a sua anuência.

Já no tocante a requerida Ana Tereza de Almeida, fato é que, apesar de 

devidamente citada, deixou de oferecer contestação (§4º, art. 485, 

CPC/2015), não tendo constituído advogado nos autos, de modo que se 

mostra desnecessária a sua anuência ao pedido de desistência.

A esse respeito transcrevo o seguinte aresto:

“SERVIDÃO–CEEE-EXTINÇÃO PROCESSO- SEM JULGAMENTO MÉRITO – 

DESISTÊNCIA-REVEL – INTIMAÇÃO- MÁ-FÉ. 1- Desnecessária intimação 

do réu revel da desistência do autor, art. 267, VIII, CPC. Inaplicável o § 4º. 

2- Inexiste má-fé da autora no pedido de desistência. Intocado o mérito 

poderá o interessado ficar livre para se quiser, ajuizar ação pertinente. 

NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS; 70000360222; VIAMÃO; DÉCIMA NONA 

CÂMARA CÍVEL; REL. DES. AUREA GUIMARAES DE MENEZES)

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo unido e art. 485, inciso VIII, do 

CPC/2015.

Custas pela parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

beneficiário da justiça gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade.

Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 493191 Nr: 10009-42.2017.811.0002

 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: JUAREZ POMPEU DE CAMPOS, ESPOLIO DE MARIA 

UNTAR POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO POMPEU CARDOSO, W & R TRATOR 

PEÇAS, LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT, SUELI POMPEU VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:OAB/MT 9.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Amorim Reis - 

OAB:12931

 AUTOS CÓD. N.º 493191

Vistos etc.

Tendo em vista a notícia do falecimento do requerente Juarez Pompeu de 

Campos, bem como a informação do causídico de que não conseguiu 

formalizar contrato de prestação de serviços com os herdeiros, entendo 

prudente o acolhimento da pretensão de fl. 265 no sentido de intimar os 

herdeiros para regularizar o polo ativo, até porque o Espólio da Maria Untar 

Pompeu tinha como inventariante o requerente Juarez.

Assim, intimem-se, via mandado e como diligência do juízo, os herdeiros 

nominados às fls. 265/266 no endereço declinado à fl. 265 para que, no 

prazo de 20 dias, procedam com a regularização do polo ativo da lide, com 

a indicação do atual inventariante do Espólio de Maria Untar, bem como 

com a habilitação dos sucessores ou do espólio de Juarez Pompeu 

Campos (CPC – art. 110), sob pena de extinção, nos termos do ar. 76, § 

1º, inciso I, do CPC.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 211626 Nr: 7065-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESUÍNO CATARINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMI MAHMOUD ARABI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Antonio da Silva 

Neto - OAB:6707

 De entrada, verifico desde já a omissão apontada pelo 

requerido/embargante, pois não houve por ocasião da sentença a análise 

do pedido de revogação da justiça gratuita formulado em alegações 

finais.No entanto, em relação às alegações da parte autora, não vislumbro 

qualquer vício no conteúdo da sentença que possa configurar omissão, 

obscuridade ou contradição, sobretudo porque a sua pretensão visa 

rediscutir os fundamentos que levou a improcedência do pedido inicial, 

mediante uma nova apreciação e valoração da prova acostadas aos 

autos. ... Isto posto, em meu entender, na sentença objurgada, não existe 

a omissão, obscuridade ou contradição apontada pela parte 

autora/embargante, motivo pelo qual... rejeito os embargos de declaração 

por ela manejados.Contudo, a sentença deverá ser alterada com o 

acréscimo de um tópico destinado a apreciação do pedido de revogação 

da justiça gratuita, antes do início da apreciação do mérito, nos seguintes 

termos:“Da justiça gratuitaO requerido contesta a concessão do benefício 

da justiça gratuita ao autor, alegando, em síntese, que ela possui 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pois não 

se trata de um simples sitiante, mas sim bacharel em direito e useiro e 

vezeiro na prática de esbulhos possessórios.Com efeito, entendo que 

desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a concessão do 

benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto à 

capacidade financeira do autor recai sobre o requerido, o qual não se 

desincumbiu de tal mister.Deste modo, não merece prosperar a pretensão 

do requerido, até porque ele se limitou a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. Registro que o fato de o autor ser 

bacharel em direito não indica, por si só, que ele possui condições 

financeiras de arcar com as custas deste processo. Menos ainda o fato 

dele eventual ser “useiro e vezeiro na prática de esbulhos 

possessórios”....Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão 

prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida ao 

autor”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 272856 Nr: 14904-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS, MURILO DE SANTANA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578, 
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LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - OAB:1760/MT

 AUTOS CÓD. N.º 272856

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que o requerido Murilo de 

Santana Barros até o presente momento não efetuou o depósito da sua 

quota parte dos HONORÁRIOS periciais (R$ 2.250,00), malgrado tenham 

sido devidamente intimado para tanto.

Com efeito, entendo oportuno seja ele novamente intimado para que 

proceda com o depósito do valor dos HONORÁRIOS, consignando as 

penalidades de sua inércia.

Assim, venha o requerido Murilo de Santana Barros, em 10 (dez) dias, 

proceder com o DEPÓSITO dos honorários periciais que lhe competente 

(R$ 2.250,00), sob pena de constituir ato atentatório à dignidade da justiça, 

com a aplicação de MULTA, na forma do artigo 772 c/c art. 774, inciso IV e 

§ único, todos do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 307622 Nr: 3551-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA LOPES VIEIRA, MARCELO VITOR PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146, EDMILSON FORTES BARRETO - OAB:MT 

10.119-E, HELIO COSTA FILHO - OAB:14.090, JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:OAB/MT 15308, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:

 Autos Cód. n.º 307622

Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que algumas providências 

devem ser adotadas, pois equivocadamente foi dado início ao cumprimento 

de sentença, sem ser observado o disposto no § 1º do art. 509, do CPC, 

segundo o qual “quando na sentença houver uma parte líquida e outra 

ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela 

e, em autos apartados, a liquidação desta.”

Assim, diante da existência de parte líquida e ilíquida na decisão meritória, 

competia a parte exequente promover, em autos apartados, a liquidação 

da parte ilíquida (dano material), sobretudo a fim de evitar tumulto 

processual, como já se verifica dos autos, dada a diversidade de pedidos 

relacionados tanto a parte líquida como a parte ilíquida.

Deste modo, e primando pela celeridade processual, determino a cisão do 

cumprimento de sentença, devendo a parte exequente promover, em 

autos apartados e apenso ao presente feito, requerimento de liquidação 

de sentença, instruindo seu pedido com os documentos indispensáveis, 

quer sejam: cópia da petição inicial e documentos que a acompanham, 

cópia do laudo pericial, da sentença e do acórdão, ou outros mais que 

entender necessário.

 Por conta disso, revogo a decisão de fl. 262 no que se refere ao início do 

cumprimento de sentença da parte ilíquida da decisão meritória, bem assim 

cancelo a perícia designada nos autos. Comunique-se.

No impulso do processo, considerando que a parte executada manifestou 

o interesse de compor amigavelmente a lide (fl. 270), designo audiência de 

conciliação para o dia 01/02/2018, às 14h00min.

Considerando que as partes possuem advogados constituídos nos autos, 

ficam elas intimadas da solenidade acima por meio da publicação da 

presente decisão.

 Não havendo composição, mantenham-se os autos conclusos para 

análise do pedido de fls. 266.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 19 de janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323223 Nr: 19604-07.2013.811.0002

 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: HEDIMARTA SARTORI CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E ASSESSORIA DE TERRAS 

MONKALÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Wilzen Macota - 

UNIVAG - OAB:7481-B

 ...Posto isso, DECLARO, de ofício, prescrita a pretensão da autora à 

reparação civil deduzida em juízo. Por conseguinte, resolvo o mérito 

consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com 

fulcro no artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, ordeno sejam os 

autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325854 Nr: 22237-88.2013.811.0002

 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: KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S.A, VGS COMPANY SERVICE, 

ATRAÇÃO COMERCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA 

- OAB:22378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:OAB/RS 36568, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, 

RODRIGO PENA DOMINGUES - OAB:

 Deste modo, tendo a presente ação a finalidade de obtenção de 

indenização por danos morais e materiais oriundos de um acidente de 

trabalho, na qual, ainda, o empregador é parte integrante da lide, é de se 

reconhecer que este juízo é incompetente para o processamento e 

julgamento da lide, em vista da existência de juízo privativo, qual seja, o da 

Justiça do Trabalho.Posto isso, sem maiores delongas, DECLINO de minha 

competência para o processamento e julgamento da presente e determino 

o encaminhamento dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho 

desta Comarca, nos termos da fundamentação supra. Consigne-se, como 

sempre, meus melhores cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 337625 Nr: 5913-86.2014.811.0002

 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: EZI PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483 - MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 493,13 (quatrocentos e noventa e 

três e treze centavos); condenar o requerido ao pagamento em favor do 

autor 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 (22/01/2018), pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

ocorrido em 20/10/2013 (Súmula 54, STJ).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 
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em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).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.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 340518 Nr: 8343-11.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 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:317.407, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 382645 Nr: 492-81.2015.811.0002

 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: LENIR FERREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Autos n.º 492-81.2015.811.0002- cód. 382645

Vistos.

Instaurada perícia à fl. 95, a Sra. Perita se manifestou à fl. 113, 

requerendo que a parte requerida preste esclarecimentos quanto a data 

de substituição do medidor e as características técnicas dos aparelhos.

 Devidamente intimada às fls. 114/119, a parte requerida nada manifestou.

 Não obstante, observo que o não atendimento à solicitação da Sra. Perita 

não impede a continuidade da perícia, uma vez que as informações podem 

ser obtidas pela expert da análise acurada dos autos e de possível 

diligência perante a sede da parte requerida, caso necessário.

 Ademais, a divergência entre as datas constantes dos laudos 

apresentados nos autos pela parte requerida pode se tratar de mero erro 

material, de modo que cabe a Sra. Perita diligenciar a fim de verificar 

eventuais irregularidades constantes nos documentos apresentados pelas 

partes e bem assim responder aos quesitos formulados pelo juízo e pelas 

partes.

 Posto isso, determino a continuidade da perícia independentemente de 

esclarecimentos por qualquer das partes, cumprindo-se integralmente a 

decisão de fl. 95.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388783 Nr: 4611-85.2015.811.0002

 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: ODENIL FABIANO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/GO36814-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,09, totalizando em R$ 

503,94, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 394731 Nr: 8219-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY DE QUEIROZ MUSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - 

OAB:12891-E, JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - OAB:9209, ROMULO 

NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

578,27 e da taxa judiciária no valor de R$ 578,27, totalizando em R$ 

1.156,54, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 400417 Nr: 11546-44.2015.811.0002

 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: SIDNEI DE AZEVEDO FRUTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE FURTADO, ELAINE CRISTINA 

FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17.378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16.236

 Isto posto, julgo procedente o pedido formulados na inicial para o fim de 

declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 

070/071 do livro 672, assim como o registro “R/9:21.315” constante da 

matrícula n.º 21.315, ambos registrados junto ao RGI do Cartório do 1º 

Ofício de Várzea Grande, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

lhe defiro os benefícios da justiça gratuita.Quanto à condenação por 

litigância de má-fé combatida pela parte requerida, a aplicação dos efeitos 

da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil/2015, além da exigência 

de comprovação do dano processual, não se vislumbrando nos presentes 

autos nenhum comportamento das partes passível de assimilar-se às 

condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade 

processual, concluindo-se que a parte autora apenas exerce seu direito 

de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Transitada em 

julgado a sentença, expeça-se ofício ao Cartório de Registro competente 

solicitando o cancelamento decorrente da presente sentença. Após, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias, e caso decorrido sem manifestação, 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 22 de 

janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 421574 Nr: 22800-14.2015.811.0002

 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: JOÃO CARLOS FRANÇA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA RODRIGUES-ME, NAMIR JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT16381E, PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PENTEADO - 

OAB:29203B

 Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial e, por conseguinte, condeno a requerida ao pagamento ao autor do 

valor de R$ 1.666,00 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais), em 

virtude dos serviços prestados à requerida, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data em que deveria ser pago a 

primeira parcela acordada, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.Diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas 

judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de 

tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – § 2º, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação 

ao autor, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça 

gratuita.Quanto à condenação por litigância de má-fé combatida pelas 

partes, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à 

ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil, além da exigência de comprovação do dano processual, 

não se vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento das 

partes passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando 

ferido o princípio da probidade processual.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.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.P.I. 

Cumpra-se.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 475359 Nr: 23860-85.2016.811.0002

 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: JOEL FERREIRA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS CEZAR LEITE, 

FERNANDA SANTOS PEREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:14327, MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:OAB/MT 18725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, RAFAELA 

MARTELLI - OAB:18835

 Autos Cód. n.º 475359

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 

350, do CPC/2015, oferecer impugnação.

 Após, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, 

no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 492753 Nr: 9761-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HENRIQUE SPARANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485/MT, Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955-MT

 Autos Cód. n.º 492753

Vistos etc.

Manifeste-se a parte requerida sobre os documentos de fls. 54/148, no 

prazo de 10 dias.

Sem prejuízo do acima determinado, e considerando a manifestação do 

requerido no sentido de que possui interesse em compor amigavelmente 

com a exequente (fl. 32-v), designo audiência de conciliação para o dia 

01/02/2018, às 15h30min.

Considerando que as partes possuem advogados constituídos nos autos, 

ficam elas intimadas da solenidade acima por meio da publicação da 

presente decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 19 de janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 518302 Nr: 23506-26.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVERA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ”. Assim, determino venha a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceder aos recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande/MT, 22 de 

janeiro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 521848 Nr: 25375-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARATE PEREIRA & SARAT PEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 521848

Vistos.

Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 456, §1º, da CNGC/MT.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 30293 Nr: 21-56.2001.811.0002

 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 DE CRÉDITO NACIONAL - BCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOESTE - EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS 

LTDA, HELVECIO EZEQUIAS RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4284-B/MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2.288-A 

0AB/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 227,92, 

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.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 94775 Nr: 4335-69.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BALANI RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP, INDUSTRIA SUMMER 

LTDA., PREMIER INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10064/MT, 

MARCELO FELÍCIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERNANDEZ 

NOGUEIRA - OAB:96574

 .Posto isto, afasto por completo todas as alegações constante da 

impugnação apresentada pela executada Premier e mantenho a situação 

tal como se encontra instalada, sem qualquer alteração.Outrossim, uma 

vez preclusa a presente decisão, venham-me os autos conclusos para 

apreciação dos pedidos formulados às fls. 460/461 pelo 

exequente.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 22 de janeiro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 106411 Nr: 2597-12.2007.811.0002

 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: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMIR (SELMIR) RAIMUNDO PASCOARI, 

OUTROS NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .. razão pela qual a presente preliminar não merece prosperar, pelo que a 

rejeito.Das provasPois bem, considerando que não há outras preliminares 

ou irregularidades a serem sanadas dou por saneado o feito e passo a 

fixar os pontos controvertidos: a) o exercício anterior da posse pela 

requerente; b) a ocorrência de esbulho possessório; c) se alegada posse 

exercida pela parte requerida é de boa-fé; d) se a parte requerida faz jus 

ao reconhecimento da usucapião e) a existência de benfeitorias 

realizadas pela parte requerida no imóvel objeto do litígio; f) se positiva a 

resposta anterior, a natureza destas benfeitorias; g) se existe o direito de 

retenção por estas benfeitorias, e h) se positiva a resposta anterior, quais 

benfeitorias devem ser indenizadas e os seus respectivos valores.Diante 

da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente 

na oitiva de testemunhas.Outrossim, à vista da necessidade de serem 

constadas as eventuais benfeitorias existentes no imóvel objeto do litígio, 

as suas naturezas, bem como os seus respectivos valores, hei por bem 

determinar, de ofício (CPC – art. 130), seja realizada a Constatação e 

Avaliação das benfeitorias existentes nos imóveis sub judice (lotes dos 

requeridos que contestaram) por Oficial de Justiça.Finalmente, aportado 

que seja aos autos o Termo de Constatação e Avaliação, intimem-se as 

partes acerca do mesmo e em seguida determino venham-me os autos 

conclusos para designar a audiência de instrução e julgamento. Por fim, 

defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerida, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 231254 Nr: 11400-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE PEREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 242998 Nr: 4155-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, 

IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZMAR JOSE DA SILVA, ELIDIANE JOSE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO FONTOURA BAGANHA 

- OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da devolução da Carta Precatória à 

Comarca de Origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 246718 Nr: 6820-03.2010.811.0002

 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: DILETO PIRAN, MARTA DA ROSA MENDES PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR BERTE, VILMAR JOSE BERTE, 

BEATRIZ BEZERUSKA BERTE, WALMOR ANTONIO BERTE, VANDIRA 

FATIMA BERTE, NEIDE FERREIRA CAMPOS SILVA, BENILDES ROSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ARAÚJO PINTO 

DUARTE - OAB:22971/MT, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:267.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 6820-03.2010.811.0002 – Código 246718

Vistos etc.

 Trata-se de ação de usucapião movida por Dileto Piran e Marta da Rosa 

Mendes Piran em desfavor de Antenor Berte e outros.

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.

Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: a) a origem da posse sobre o imóvel; b) o 

tempo de exercício da posse pela parte autora; c) se esta posse é mansa 

e pacífica; d) a existência de animus domini da parte autora.

Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, 

consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 

357, CPC).

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/03/2018, às 17:00_horas.

Considerando que a parte autora possui advogado constituído nos autos, 

fica ela intimada da solenidade acima por meio da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providencias necessárias.

Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.
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LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 262519 Nr: 1332-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288010 Nr: 7407-54.2012.811.0002

 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: ROBSON PINHEIRO DA SILVA

 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:13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288882 Nr: 8354-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A B COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 288882

 Vistos etc.

Venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.

Em igual prazo deverá a exequente aportar aos autos planilha atualizada 

do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 293265 Nr: 13214-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: NELCI BEZERRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FLORES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Posto isso, julgo procedente os pedidos iniciais postulados nesta ação 

para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por 

conseguinte, declaro NULA a procuração pública lavrada às folhas 024, 

livro 11-P no Serviço Notarial do Distrito de Capão Grande, bem assim a 

escritura pública lavrada no Livro n. 275, folhas 088, do 2º Serviço 

Notarial e Registral de Várzea Grande (fls. 62 e 24), determinando o 

cancelamento de tais documentos nos respectivos cartórios 

extrajudiciais.Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas 

judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor 

da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da 

prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do 

art. 85).Transitada em julgado, determino seja expedido ofício ao Serviço 

Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande e ao Cartório do 2º 

Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande para que cumpra a 

presente sentença.Oportunamente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 22 de 

janeiro de 2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 298110 Nr: 18610-13.2012.811.0002

 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 IMOVEL QUADRA 24

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,09, totalizando em R$ 

503,94, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 369831 Nr: 19336-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSIVETE NASSARDEN METELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO FLAVIO MONERATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 4.759, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 378820 Nr: 25904-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391791 Nr: 6435-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 531 de 689



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413353 Nr: 18547-80.2015.811.0002

 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: MARISTELA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 67,83 (sessenta e sete reais e 

oitenta e três centavos); 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 (22/01/2018), pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

ocorrido em 29/06/2014 (Súmula 54, STJ).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 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).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.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 416436 Nr: 20174-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DE MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 20174-22.2015.811.0002 - Código 416436

Vistos, etc.

José Pereira de Maria ingressou com a presente ação de indenização por 

danos morais, com pedido de tutela de urgência em desfavor de Banco 

Bradescard S/A, devidamente qualificado nos autos.

Determinada a emenda da petição inicial à fl. 22 a parte autora não 

atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido, conforme certificado à fl. 24.

Os autos me vieram conclusos para decisão.

 É o relatório. Decido.

Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a 

parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua 

contumácia.

 Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as irregularidades 

apontadas à fl. 22, inexiste alternativa senão indeferir a petição inicial, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução 

de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código de Processo 

Civil.

 Custas pela parte autora. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade.

 Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo.

P.I. Cumpra-se.

 Várzea Grande – MT, 22 de Janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417809 Nr: 20899-11.2015.811.0002

 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: LUIS GONZAGA DE ANUNCIAÇÃO, SANDRA MARA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23.748/PE, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6551-A, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524-B

 Assim, mantenho o valor dos honorários apresentados pelo Sr. Perito e 

determino que a denunciada à lide realize o depósito dos HONORÁRIOS, 

no prazo de 10 (dez) dias, 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 pericia determinada nos autos.Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426637 Nr: 25451-19.2015.811.0002

 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: ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS DE 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - APDNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Data S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 376,85 

Taxa - R$ 127,22 = totalizando R$ 504,07, 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.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 431829 Nr: 2034-03.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMYLE ALZICELIA RIBEIRO SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 
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prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432178 Nr: 2253-16.2016.811.0002

 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: ALEX RODRIGUES DE AMORIM

 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 DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 124,44 (cento e vinte e quatro 

reais e quarenta e quatro centavos); 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 (22/01/2018), pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, 

STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

ocorrido em 03/04/2012 (Súmula 54, STJ).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 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).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.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434259 Nr: 3580-93.2016.811.0002

 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: ILDA IZABEL DOS SANTOS LIMA

 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

 Com essas considerações em virtude da manifesta ilegitimidade passiva 

de Oi S/A para figurar em Juízo, JULGO EXTINTO o processo, sem o 

julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, do 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

beneficiário da justiça gratuita. Outrossim, revogo a liminar deferida às fls. 

25/26, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias para 

comunicar o SPC/Serasa a respeito da decisão supra.Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434277 Nr: 3597-32.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELI REGINA DE CAMPOS

 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. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 99,14 (noventa e nove reais e 

quatorze centavos); 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 (22/01/2018), pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

ocorrido em 12/10/2012 (Súmula 54, STJ).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 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).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.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 522383 Nr: 25696-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL MARECHAL 

RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21.403 oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, com base 

no inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil.Custas pela autora, 

cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à 

vista de insubsistir contenciosidade.Translade-se cópia da presente para 

os autos Cód. 289317.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e 

não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos com baixa e anotações.Cumpra-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004518-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA TABORGA (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004518-71.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CRISTINA APARECIDA TABORGA REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Cristina Aparecida 

Taborga propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, alegando que em 

31/03/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 
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pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente. A inicial foi instruída com os documentos de Id. 3624834 a 

3624843. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 4842395), 

sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 4778708), alegando a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo e a falta de 

interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido administrativo. No 

mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não é 

capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de 

forma unilateral e posteriormente ao suposto acidente de trânsito, razão 

pela qual não restou comprovado o nexo causal. Ainda, alega inexistir 

provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta defende que a aplicação de juros de mora 

deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do 

ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

condenação. Em seguida a parte autora impugnou a contestação (Id. 

4986775). Na decisão de Id. 6761988 as preliminares arguidas em 

contestação foram afastadas e determinada à realização de perícia 

médica na autora. O laudo pericial foi juntado nos autos no Id. 10890860, 

sendo que as partes manifestaram a seu respeito no Id. 11001885 e 

11133691. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta Cristina Aparecida Taborga em desfavor de Itaú Seguros 

de Auto e Residência S/A. Pois bem. É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, sendo este documento indispensável à justificação do suposto 

direito da autora, bem como afirma que não restou comprovado nos autos 

à alegada invalidez permanente. No entanto, havendo nos autos 

documentos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

entendo ser dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, 

os documentos que instruíram a petição inicial são capazes para 

comprovar o envolvimento da requerente em acidente envolvendo veículo 

automotor, tendo em vista que consta no id. 3624839 Ficha de 

Atendimento do Hospital Regional de Cáceres - MT, no qual descreve que 

a parte autora sofreu queda de moto, apresentando trauma no pé 

esquerdo. Outrossim, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

autora relacionada em seu pé esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa por meio do laudo 

pericial juntado no id. 10890860. Ainda, conforme acima já mencionado, 

também restou demonstrado que a lesão permanente da autora é 

decorrente de um acidente de trânsito. Assim, diante desses elementos 

restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela 

autora relativo ao acidente de trânsito descrito na inicial e a lesão 

permanente em seu pé esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA 

COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos comprovam 

e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, 

de forma que afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção 

monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a 

Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no 

DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão os argumentos da 

requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do requerente pela 

avaliação médica realizada durante sessão de conciliação em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu pé 

esquerdo em 75%, a lei estabelece o pagamento de até 50% do valor total 

da indenização para os casos em que ocorre a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos pés. Assim, deve ser considerando o grau 

de debilidade apurado na perícia médica, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 75% de 50% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

autora foi quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 
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15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Cristina Aparecida Taborga 

contra Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 31/03/2016, devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 

1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Por fim, expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para 

levantamento dos honorários periciais depositado no id. 7346041. 

Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000289-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARTINS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000289-34.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOAO PEDRO MARTINS BARBOSA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. João Pedro 

Martins Barbosa propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, 

alegando que em 20/08/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), devidamente atualizado. A inicial foi instruída com os documentos 

de Id. 4630431 a 4630525, sendo que em seguida o autor juntou o 

documento de id. 4640762. A audiência de conciliação restou infrutífera 

(Id. 5538184), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 

5485508), requerendo a retificação do seu nome, bem como alegou 

preliminarmente precariedade do requerimento administrativo realizado 

junto a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, a ausência de interesse de 

agir em virtude da ausência de pedido administrativo, a ausência de 

pressuposto e constituição válida do processo e afirmou que não pode 

ser penalizada com os custos da ação. No mérito aduz que o Boletim de 

Ocorrência apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Ainda, alega 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 

6113781. Na decisão de id. 10280584 foi determinada a juntada da 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca. Em seguida a avaliação médica foi anexada aos autos (id. 

10995989), sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

10996329 e 11337155. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta João Pedro Martins Barbosa em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Do 

requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

e da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida ausência de 

interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro, bem como alega que o autor não 

comprovou ter juntado os documentos mínimos necessários à regulação 

do sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 4640762. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Portanto, rejeito as preliminares acima descritas. Da sucumbência Quanto 

ao pedido de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com 

o mérito devendo com este ser analisado. Ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido do processo No tocante a 

alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista que o comprovante de endereço carreado esta em nome de 

terceiros, observo que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, sendo certo 

que o comprovante juntado no id. 4630445 constitui-se em documento 

hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para o 

prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “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.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do 

sinistro. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a 

petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do requerente 

em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no 

Id. 4630525 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto Socorro 

Municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de trânsito em 

razão da colisão moto e caminhão. Ademais, a lei não traz em seu bojo 

que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 
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policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu punho direito, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

10995989, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu punho direito. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela avaliação médica realizada durante a 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções punho direito em 50%, a lei estabelece o pagamento 

de até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 50% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por João Pedro Martins Barbosa 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 20/08/2016 (Id. 4630525), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação ocorrido em 14/02/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 4998825. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Por fim, acolho o pedido formulado pela requerida e determino a 

retificação do seu nome para constar Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessários para a retificação. Transitado em julgado, determino que se 

aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001278-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA ROSA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (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: 1001278-40.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: FRANCISCO DA ROSA BARROS REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Francisco da Rosa 

Barros propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, alegando que em 

20/08/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente. A inicial foi instruída com os documentos de Id. 4947312 a 

4947340. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 6108103), 

sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 5821056), alegando a 

necessidade de inclusão de Seguradora Líder no polo passivo. No mérito 

aduz que existem diferenças entre as assinaturas apostas na procuração 

e no documento de identidade da parte autora, razão pela qual requereu 

que o autor apresente nos autos outro documento autenticado em cartório 

para conferência das assinaturas. Alega a inadimplência do seguro 

obrigatório por parte do proprietário do veículo à época do sinistro, a 
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inexistência de provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou 

que havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta a inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor e defende que a aplicação de juros de 

mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir 

do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

da condenação. Em seguida a parte autora impugnou a contestação (Id. 

7965208). Na decisão de Id. 10427390 foi determinada a juntada da 

avaliação médica realizada na autora no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca. A avaliação médica foi juntada nos autos no Id. 

10591913, sendo que as partes manifestaram a seu respeito no Id. 

10642226 e 10751482. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta Franciscoda Rosa Barros em 

desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Do mérito Inicialmente ressalto a 

desnecessidade de intimar a parte autora para comparecer em juízo para 

comprovar a sua assinatura em uma procuração, uma vez que não há 

indícios de que a assinatura aposta no instrumento de procuração de id. 

4947312 não tenha sido realizada pela autora. Ademais, a assinatura 

aposta no documento de id. 4947312 possui similaridade com a exarada 

na carteira nacional de habilitação da autora, conforme se observa no id. 

4947325, razão pela qual indefiro o pedido retro. Pois bem. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, afirma não ter restado comprovado 

a alegada invalidez descrita na inicial e o pagamento do prêmio do Seguro 

Obrigatório, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Pois bem. No que diz respeito à alegação da requerida de que o 

proprietário do veículo não havia realizado pagamento do prêmio do 

seguro DPVAT e por esta razão entende como legítima a recusa ao 

pagamento da verba indenizatória, ressalto que a inadimplência do prêmio 

do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo envolvido no 

sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da indenização a teor 

da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “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 nº 257 do STJ. Nesse sentindo 

também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “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.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu pé esquerdo, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 10591913, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu pé esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu pé esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 

50% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 50% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 
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destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Francisco da Rosa Barros propôs contra Itaú Seguros de auto e 

Residência S.A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 20/08/2016 (id. 4947333), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação em 14/03/2017 (STJ, Súmula 426). – id. 5821614. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000710-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000710-24.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Joaquim Fernandes 

Ribeiro propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, alegando que em 

24/10/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente. A inicial foi instruída com os documentos de Id. 4767673 a 

4767687. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 5540044), 

sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 5498372), alegando a 

necessidade de inclusão de Seguradora Líder no polo passivo, nulidade 

de representação e a falta de interesse de agir em virtude da falta de 

prévio pedido administrativo. No mérito alega a inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, a inexistência de nexo de causalidade entre a 

alegada invalidez e o acidente de trânsito, pois o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Alega a inexistência de 

provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, defende que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Em 

seguida a parte autora impugnou a contestação (Id. 8726136). Na decisão 

de Id. 10428662 foi determinada a juntada da avaliação médica realizada 

na autora no Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca. A 

avaliação médica foi juntada nos autos no Id. 10583430, sendo que as 

partes manifestaram a seu respeito no Id. 10734336 e 10796667. Os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta 

Joaquim Fernandes Ribeiro em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante 

à preliminar aventada pelo requerido, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz 

a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a 

parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com 

efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 4767687. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 
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esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Da nulidade do 

processo - defeito de representação A requerida alega que a procuração 

e declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora possuem 

assinaturas divergentes do documento pessoal juntado nos autos. Assim, 

requereu que o autor seja intimado para regularizar sua representação, 

sob pena de ser extinta a demanda sem o julgamento do mérito. Pois bem. 

Ressalto a desnecessidade de intimar a parte autora para regularizar sua 

representação, uma vez que não há indícios de que as assinaturas 

apostas no instrumento de procuração e declaração de hipossuficiência 

de ids. 4767673 e 4767677 não tenham sido realizadas pelo autor. 

Ademais, as assinaturas constantes nos referidos documentos possuem 

similaridade com a exarada na carteira de identidade do autor, conforme 

se observa no id. 4767674, razão pela qual indefiro o pedido retro. Do 

mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a 

ocorrência do sinistro. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no Id. 4767680 o Prontuário de Atendimento 

emitido pelo Pronto Socorro de Sinop - MT no qual consta que a parte 

autora sofreu leões em seu membro superior esquerdo em razão de 

queda de moto. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu membro superior esquerdo, restando afetada a 

sua capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação 

médica no Id. 10583430, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro superior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu membro superior esquerdo em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 0% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros superiores e/oude uma das mãos. Portanto, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na avaliação médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 70% do valor total da 

cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o que redunda, 

neste caso, em uma indenização no valor de R$ 4.726,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e seis reais). Ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Joaquim Fernandes Ribeiro em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S.A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.726,00 

(quatro mil setecentos e vinte e seis reais), a título de invalidez 
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permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 24/10/2016 (Id. 4767680), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000528-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SALVADOR (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000528-38.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ELAINE SALVADOR REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO 

E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Elaine Salvador propôs ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A, alegando que em 30/07/2016 foi vítima de acidente com 

veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja 

condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os documentos 

de Id. 4699039 a 4699049. A audiência de conciliação restou infrutífera 

(Id. 5539672), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 

5484086), alegando a necessidade de inclusão de Seguradora Líder no 

polo passivo e a falta de interesse de agir em virtude da falta de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a inexistência de nexo de 

causalidade entre a alegada invalidez e o acidente de trânsito, pois o 

Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de 

comprovar os fatos alegados na inicial visto que fora produzido de forma 

unilateral. Alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no 

presente caso, a inexistência de provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, defende 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em até 15% sobre o valor da condenação. Em seguida a 

parte autora impugnou a contestação (Id. 8762384). Na decisão de Id. 

10427927 foi determinada a juntada da avaliação médica realizada na 

autora no Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca. A 

avaliação médica foi juntada nos autos no Id. 10583330, sendo que as 

partes manifestaram a seu respeito no Id. 10733314 e 10796865. Os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta Elaine 

Salvador em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida ausência 

de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não esgotou a 

via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça 

é de que há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 4699048. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, pois o 

documento juntado nos autos não comprova as alegações contidas na 

inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do sinistro. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar a participação do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 4699045 – 
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página 15 encaminhamento da autora para consulta com médico 

ortopedista para avaliação realizado pela médica Cynthya Masae 

Asahideo no Hospital Regional de Sinop - MT em virtude de a autora ter 

sofrido lesão no tornozelo esquerdo em razão de queda de moto. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigido apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu tornozelo superior esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 75%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 10583330, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pela autora e a lesão permanente no seu tornozelo 

esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu tornozelo esquerdo em 75%, a lei estabelece 

o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada 

em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Elaine Salvador em desfavor 

de Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, para condená-la ao pagamento 

do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 30/07/2016 (Id. 4699045), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000913-83.2017.8.11.0002 

AUTOR: REGINA JESUS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Regina Jesus da Silva 

propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/09/2016, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente. A inicial foi instruída com os documentos de ids. 4829953 à 

4829983. Em seguida foi realizada audiência de conciliação, porém esta 

restou infrutífera em razão da ausência da autora (id. 6123000). A 
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requerida apresentou contestação acompanhada de documentos (id. 

6066678), requerendo a retificação do seu nome, bem como alegou 

preliminarmente a precariedade do requerimento administrativo realizado 

junto a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, a ausência de interesse de 

agir em virtude da ausência de pedido administrativo, a ausência de 

pressuposto e constituição válida do processo e afirmou que não pode 

ser penalizada com os custos da ação. No mérito aduz que o Boletim de 

Ocorrência apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Ainda, alega 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. Na decisão de id. 6825217 as preliminares arguidas 

em contestação foram afastadas, fixados os pontos controvertidos da 

demanda e determinada a realização de prova pericial médica. A perícia 

designada nos autos não foi realizada, em razão da autora não ter sido 

encontrado no endereço por ela fornecido na inicial, fato este que frustrou 

o ato de intimação, conforme se observa no id. 9697579. A requerente 

pugnou pela desistência da ação (id. 10720982), porém a parte requerida 

não concordou com o pedido de desistência (id. 10898502). Após, os 

autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT proposta por Regina Jesus da Silva contra de Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A. É cediço que o seguro DPVAT foi criado 

por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com laudo 

do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação judicial 

também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da incapacidade e, 

consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, observo que a 

parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito lhe causou 

invalidez permanente, razão pela qual faz jus a indenização no valor de R$ 

13.500,00. Na hipótese versanda verifico que a parte autora não 

comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos. Ora, é 

sabido que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a 

invalidez do beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de 

acordo com o grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula 

nº. 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça in verbis: “A indenização 

do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013.). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível, ) 

Portanto, denota-se que o autor desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que a autora tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 
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CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016) 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno 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 

beneficiária 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. Assim, expeça-se 

alvará para devolução dos valores depositados nos autos referente aos 

honorários periciais para a parte requerida. Transitado em julgado, 

aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) 

dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os 

autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004577-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE APARECIDA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004577-59.2016.8.11.0002 

AUTOR: GLEICE APARECIDA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Gleice Aparecida da 

Silva ingressou com a presente ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A parte autora aportou aos autos pedido de desistência da 

ação no Id. 10844457. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. O pedido de Id. 10844457 se trata de uma simples manifestação 

de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo 

desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo a desistência e 

extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora, 

cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à 

vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000527-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PAEZ DE ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000527-53.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: CLAUDINEI PAEZ DE ALMEIDA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Claudinei Paez de Almeida 

propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de 

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, alegando que em 04/09/2014 foi 

vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente. A inicial foi 

instruída com os documentos de Id. 4699021 a 4699031. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 5539897), sendo que a requerida 

apresentou contestação (Id. 5544244), alegando a necessidade de 

inclusão de Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de 

agir em virtude da falta de prévio pedido administrativo. No mérito alega a 

inexistência de provas quanto à alegada invalidez permanente, bem como 

ressalta que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, defende que a aplicação de 

juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária 

a partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 15% sobre o 

valor da condenação. Em seguida a parte autora impugnou a contestação 

(Id. 8726157). Na decisão de Id. 10427743 foi determinada a juntada da 

avaliação médica realizada na autora no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca. A avaliação médica foi juntada nos autos no Id. 

10583430, sendo que as partes manifestaram a seu respeito no Id. 

11133828 e 11407744. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta Claudinei Paez de Almeida em 

desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz 

a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a 

parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com 

efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 4699031. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 
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§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que 

o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que não restou comprovado 

nos autos a alegada invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos que, para o caso dos 

autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes 

requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou parcial e b) 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Na hipótese versada ficou comprovado à existência 

de invalidez parcial permanente do autor relacionada à sua estrutura 

craniofacial, restando afetada a sua capacidade funcional em 25%; lesão 

permanente no quadril quantificada em 25% e lesão permanente abdominal 

no importe de 25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

10583430, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e as lesões permanente em sua estrutura 

craniofacial, abdominal e quadril. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções da sua estrutura craniofacial em 25%, a lei 

estabelece o pagamento de até 100% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre lesões de órgãos e estruturas craniofaciais. 

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado na 

avaliação médica, razão pela qual no que diz respeito à lesão craniofacial 

reputo razoável a fixação de 25% de 100% do valor total da cobertura, já 

que a lesão do autor foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, 

em uma indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais). No que diz respeito a lesão abdominal a lei estabelece o 

pagamento de até 100% do valor total da cobertura, razão pela qual o 

valor devido ao autor em virtude da lesão abdominal corresponde ao 

importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

considerando que a lesão permanente foi quantificada em 25%, ou seja, 

25% de 100%. Já quando a lesão permanente do quadril também 

quantificada em 25%, a lei estabelece o pagamento da indenização em até 

25% do valor total da cobertura para os casos que ocorrem a perda 

completa da mobilidade de um quadril, o que resulta no importe de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

referente a fixação de 25% de 25% do valor total da cobertura. Ressalto 

que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto 

no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida 

Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor 

máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a 

tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do 

sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo 

reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Claudinei Paez de Almeida 

em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 7.593,75 (sete mil quinhentos e noventa e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 04/09/2014 (Id. 4699029), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação ocorrida em 22/02/2017 (STJ, Súmula 426), conforme se observa 

no id. 5796445. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I 

do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005691-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEDISA CENTRAL DE ACO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BORGES OAB - ES11399 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005691-33.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: CEDISA CENTRAL DE ACO S/A EXECUTADO: ROQUE 
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FRIEDRICH TERNES - ME Vistos. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por Cedisa Central de Aço S/A em desfavor de 

Roque Friedrich Ternes-ME, todos devidamente qualificados nos autos. A 

parte exequente requereu a desistência da ação (Id. 11187211). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

11187211 se trata de uma simples manifestação de desistência da lide, 

sendo que a parte executada não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 775, do 

CPC. Custas pela parte exequente. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006052-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006052-16.2017.8.11.0002 

AUTOR: VANDERSON DA COSTA CUNHA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos etc., Vanderson da Costa Cunha propôs ação de indenização por 

danos morais, com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte 

em face de Banco Itaú S/A, aduzindo, em suma, que ao tentar efetuar 

compras no comércio local, foi impedido de finalizar o negócio pelo fato de 

constar uma restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA), apontamento este feito pela requerida referente ao 

contrato de nº 000654500163716, no importe de R$ 1.457,09 (um mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), nunca celebrado 

com a requerida. Assevera que, diante do abalo de crédito indevido e 

suportado, que além de ter sido impedido de realizar compras no comércio 

local, vem sofrendo constrangimentos e desgaste em sua imagem pelo 

fato, havendo a configuração do dano moral. Requer seja declarada a 

inexistência de débito referente ao contrato em questão, bem como a 

condenação da requerida a título de danos morais no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). No Id. 9529291 foi deferida a liminar. No Id. 

10232988 foi realizada audiência de conciliação, a qual restou inexitosa. 

Citada, a requerida quedou-se inerte, vindo-me os autos conclusos para 

deliberação. É o breve relatório. Decido. Cumpre anotar que a hipótese em 

apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

revelia da requerida e as provas documentais já aportadas aos autos. 

Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova 

incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, no caso concreto, pretende a parte requerente a 

declaração de inexistência da dívida descrita no extrato de Id. 9346689, no 

valor de R$ 1.457,09 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove 

centavos), referente ao contrato nº 000654500163716, uma vez que 

alega nunca ter mantido qualquer transação comercial com a parte 

requerida capaz de gerar o suposto débito. Analisando detidamente os 

autos verifico que não há provas da existência de uma relação jurídica 

entre as partes, que justificasse a dívida pendente em desfavor da autora. 

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da requerida, que 

permaneceu inerte, inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao 

menos, o condão de refutar ou mesmo contrariar o suporte probatório 

anteriormente constituído quando do deferimento da liminar. Neste 

contexto, força reconhecer que inexiste qualquer relação jurídica entre o 

requerente e a requerida e, havendo provas de que o requerente não se 

beneficiou com os serviços prestados pela requerida, a dívida perde o seu 

caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. Nesse passo, vejo que a 

conclusão anteriormente esposada quando do deferimento da liminar 

persiste, agora em cognição definitiva. Portanto, sem maiores delongas, o 

contexto alhures demonstrado impõe seja a dívida descrita no extrato de 

Id. 9346689, no valor de R$ 1.457,09 (um mil, quatrocentos e cinquenta e 

sete reais e nove centavos), referente ao contrato nº 000654500163716, 

declarada inexistente, bem como excluída a restrição creditícia havida em 

relação ao referido valor. No que tange aos danos morais, tal pedido está 

consubstanciado na negativação do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – 

do autor no rol de devedores em virtude de débito inexistente. Do extrato 

dos órgãos de proteção ao crédito colacionado no Id. 9346689, observo 

que o autor já possuía outras anotações em seu nome anteriores ao débito 

aqui questionado, sendo elas datadas de 22/02/2017 no valor de R$ 

2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), referente ao débito com 

a empresa Divisão da Moda, bem como datada de 07/12/2016 no valor de 

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) com a empresa Giro Capital 

Factoring. Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação 

aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte 

autora que, como dito, possuía outra anotação registrada no SCPC e, 

portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada. A despeito da 

alegação da parte autora de que os referidos débitos já estão em 

discussão judicial, o que afastaria a aplicação da Súmula 385 do STJ[1], 

certo que não há nos autos qualquer prova do alegado, tampouco 

demonstração de que os referidos registros foram objeto de 

cancelamento. A propósito do tema, vale a pena destacar o seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA - PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE 

OUTROS DÉBITOS ALÉM DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não 

caracteriza dano moral a manutenção indevida no cadastro da Serasa 

daquele que já figurava no referido rol por outras questões de 

inadimplência. RECURSO PROVIDO". (Apelação Cível n. 00.008727-0, de 

Piçarras, Relator: Des. Mazoni Ferreira.) Como último argumento, imperioso 

registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão 

que permeava os danos morais em questões similares a esta, ao 

uniformizar entendimento que era discrepante entre a segunda e quarta 

câmaras, de modo que passou a entender, assim como este Juízo, que 

outras anotações negativas no rol de devedores em nome do postulante 

afasta o sobredito pedido indenizatório. Confira: “Importante assinalar que 

consta do v. acórdão o substrato fático em que constatada a 

irregularidade, afirmada a ausência de comunicação. Partindo dessa 

premissa, a negativação no banco de dados deve ser comunicada à 

inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que impressiona é que o autor não 

questionou a existência das dívidas, conforme assevera o acórdão. 

Senão bastasse, o acórdão recorrido reconhece a existência de outras 

anotações, algumas com notificações prévia, e outras sem, objeto do 

pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração da folha 07, datada de 

21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome inscrito no SERASA 

pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 (quinze) cheques 

emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do Brasil S/A; - 01 (uma) 

pendência financeira com a Brasil Telecom, datada de 09/09/2003, no 

valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos no Cartório de 

Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha a ré 

comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em algumas 

anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido surpresa, 

pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua pessoa 

constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a parte 

autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu nome. 

Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 
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cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 

1.457,09 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), 

aqui questionado, de Vanderson da Costa Cunha para com o requerido 

Banco Itaú S/A, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, por consequência, convalido a liminar deferida nos autos. 

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro 

rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no 

importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), atento à natureza da ação, o tempo 

de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação 

ao autor, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiário da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Súmula 

385 STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004480-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANFRED WERNER BAUMANN - ME (REQUERIDO)

PENTAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004480-25.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: VANIA FATIMA DE PAULA REQUERIDO: MANFRED 

WERNER BAUMANN - ME, PENTAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Vânia Fátima de Paula ajuizou a presente 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, com pedido de tutela de urgência em desfavor de Manfred Werner 

Baumann-ME (MARCCA EDITORA); Pental Fomento Mercantil; Banco 

Bradesco S.A.. Na decisão de Id. 8198500 foi indeferida a justiça gratuita 

e determinado o recolhimento das custas, sob pena de extinção. No 

entanto, a autora não atendeu satisfatoriamente o comando judicial, 

deixando transcorrer in albis o prazo concedido, apesar de devidamente 

intimada conforme registro de ciência no dia 11.07.2017, constante nos 

expedientes do PJE. É o relatório. Decido. A parte autora, apesar de 

oportunizado a emenda da petição inicial para que comprovasse o 

recolhimento da taxa judiciária, deixou de cumprir essa determinação. O 

recolhimento prévio do preparo constitui ato processual necessário para o 

regular prosseguimento do processo (art. 290 do CPC), assim não tendo 

sido efetuado o pagamento das custas processuais, verifica-se a 

ausência de um dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação 

(arts. 320 e 321), o que acarreta o indeferimento da petição inicial, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do CPC. A propósito, este é o entendimento 

pacífico da jurisprudência: “1. O cancelamento, e conseqüente extinção do 

processo, nas hipóteses de não recolhimento das custas iniciais no 

momento da distribuição, antes da intimação pessoal e prévia da parte, na 

forma do artigo 267, § 1º, do CPC, a fim de que reste configurada sua 

inércia em sanar a irregularidade apontada. 2. Cediço na Primeira Seção 

que "o cancelamento da distribuição, por falta de preparo da inicial (CPC - 

Art. 257), só é possível, após o demandante ser intimado da conta." 

(ERESP 199117/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, Relator p/ o acórdão 

Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 04.08.2003)[1]". Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro extinta a 

presente ação, com fulcro no artigo 485, inciso I, 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. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] AgRg no RESP 

628595/MG, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005908-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANA BENEDITA DE AMEIDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005908-76.2016.8.11.0002 

AUTOR: ALIANA BENEDITA DE AMEIDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 

RÉU: VIVO S.A. Vistos, etc. Aliana Benedita de Almeida Albuquerque dos 

Santos propôs ação ordinária, em face de Telefônica Brasil S/A, aduzindo, 

que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente, referente ao contrato n°. 0228304970, no valor de R$ 

133,68 (cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), com data 

de vencimento em 06/02/2015 e inclusão em 11/06/2015, sendo que o 

valor não corresponde a nenhuma pendência da requerente, uma vez que 

não mantém relação jurídica com a requerida. Assim, requer seja a 

cobrança declarada insubsistente, bem como a condenação da empresa 

ao pagamento de uma indenização a título de danos morais. Audiência de 

conciliação realizada conforme termo de Id. 5806874, oportunidade em que 

a parte requerida pugnou pela aplicação de multa à parte autora em razão 

da ausência no ato. Citada, a requerida apresentou contestação no Id. 

4940488, na qual alega que o extrato dos órgãos de proteção ao crédito 

não é documento hábil, devendo ser juntado documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Outrossim, assinala que a parte autora 

possuía linha telefônica na modalidade pré-paga, a qual foi substituída 

para a modalidade pós-paga, esta que foi efetivamente utilizada e não 

paga pela autora, o que culminou no bloqueio da linha e em seu posterior 

cancelamento. Discorre acerca da legitimidade da inscrição e da 

possibilidade de fraude, eximindo-se de qualquer ato ilícito, assim, 

requereu a condenação da parte autora em litigância de má-fé e que os 

pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Impugnação à 

contestação foi apresentada pela requerente no Id. 5067958. Após, os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e 

decido. Da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação 

Narra a parte requerida que a autora não compareceu à audiência de 

conciliação designada nos autos, razão pela qual pugna pela aplicação de 

multa. Pois bem, considerando que a parte autora faltou injustificadamente 

à audiência de conciliação tem-se por configurado ato atentatório à 

dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no artigo 334, § 

8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor da causa. O valor da multa consiste em crédito em favor do Estado. 

Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal 

de Justiça e juros moratórios a partir desta data. Assinalo à parte multada 

o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o depósito judicial da multa. 

Feita a comprovação, comunique-se ao Estado para que adote as 

providências necessárias para levantamento da quantia. Em que caso de 

inércia da autora em efetuar o pagamento da multa comunique-se ao 

Estado para que o mesmo adote as medidas cabíveis para a cobrança do 

crédito. Do Mérito 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. A ação foi ajuizada com 

base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão de débito no 

importe de R$ 133,68 (cento e trinta e três reais e sessenta e oito 

centavos), referente ao contrato nº. 0228304970, que supostamente se 

encontra em nome da parte autora. Pois bem, analisando os autos, verifico 

que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou devidamente 

comprovada a existência de débito em nome da parte autora. Isso porque, 

instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de 

trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como 

deixou de comprovar a inadimplência por parte da autora referente ao 
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débito questionado na inicial. Outrossim, as telas colacionadas na 

contestação não comprovam a existência de débito pendente entre as 

partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse propósito: “INCUMBIA 

À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada que 

não apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem cópia 

da gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência na 

contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não demonstrou 

a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que as telas de 

computador anexadas ao processo não servem como prova, podendo ser 

alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...).” (TJ-PR - RI: 

000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). 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. 

Ademais, 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”. Diante disso, é de ser declarada a 

inexistência do débito, no importe de R$ 133,68 (cento e trinta e três reais 

e sessenta e oito centavos), referente ao contrato nº. 0228304970, 

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, devendo arcar com as 

consequências advindas da indevida inclusão. No que tange aos danos 

morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores em virtude 

de débito inexistente. Das provas coligidas, verifico a existência de outra 

negativação pré-existente à negativação aqui questionada em nome da 

parte autora, conforme se observa do extrato juntado pela parte autora no 

Id. 4533604, promovida pela Mundial Editora no importe de R$ 890,00 

(oitocentos e noventa reais), referente ao contrato nº. 

010206003/000987472, com data de inclusão em 28/11/2013, sendo que 

este débito não foi objeto de questionamento da parte autora. Dessa 

forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação aqui tratada não é 

capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte autora que, como dito, 

possuía outra anotação registrada no SCPC e, portanto, insuscetível de 

ser moralmente indenizada. A propósito do tema, vale a pena destacar o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - PERMANÊNCIA NO CADASTRO 

ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR 

CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA 

REFORMADA. Não caracteriza dano moral a manutenção indevida no 

cadastro da Serasa daquele que já figurava no referido rol por outras 

questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". (Apelação Cível n. 

00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni Ferreira.) Como último 

argumento, imperioso registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

pôs fim a discussão que permeava os danos morais em questões 

similares a esta, ao uniformizar entendimento que era discrepante entre a 

segunda e quarta câmaras, de modo que passou a entender, assim como 

este Juízo, que outras anotações negativas no rol de devedores em nome 

do postulante afasta o sobredito pedido indenizatório. Confira: “Importante 

assinalar que consta do v. acórdão o substrato fático em que constatada 

a irregularidade, afirmada a ausência de comunicação. Partindo dessa 

premissa, a negativação no banco de dados deve ser comunicada à 

inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que impressiona é que o autor não 

questionou a existência das dívidas, conforme assevera o acórdão. 

Senão bastasse, o acórdão recorrido reconhece a existência de outras 

anotações, algumas com notificações prévia, e outras sem, objeto do 

pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração da folha 07, datada de 

21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome inscrito no SERASA 

pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 (quinze) cheques 

emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do Brasil S/A; - 01 (uma) 

pendência financeira com a Brasil Telecom, datada de 09/09/2003, no 

valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos no Cartório de 

Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha a ré 

comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em algumas 

anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido surpresa, 

pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua pessoa 

constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a parte 

autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu nome. 

Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 133,68 (cento 

e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), referente ao contrato nº. 

0228304970, aqui questionado, de Aliana Benedita de Almeida 

Albuquerque dos Santos para com a requerida Telefônica Brasil S/A, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das 

despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de 

tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação 

a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça 

gratuita. Quanto à condenação por litigância de má-fé combatida pelo 

requerido, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à 

ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil, além da exigência de comprovação do dano processual, 

não se vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento do 

autor passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido 

o princípio da probidade processual, concluindo-se que o requerente 

apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV 

da CF/88. 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005299-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON MELO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005299-93.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: WALISON MELO DA COSTA REQUERIDO: CLARO S/A 

Vistos, etc. Walison Melo Da Costa ajuizou a presente ação de 

indenização por danos morais c/c com obrigação de fazer, com pedido de 

tutela de urgência em desfavor de Americel S/A. Na decisão de Id. 

5772651 foi determinado o recolhimento das custas e taxas judiciárias, 

sob pena de extinção. No entanto, a parte autora não atendeu 

satisfatoriamente o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido, conforme certificado no Id. 11352363. É o relatório. Decido. A 

parte autora, apesar de oportunizado a emenda da petição inicial para que 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciárias, deixou de 

cumprir essa determinação. O recolhimento prévio do preparo constitui ato 

processual necessário para o regular prosseguimento do processo (art. 

290 do CPC), assim não tendo sido efetuado o pagamento das custas 

processuais, verifica-se a ausência de um dos requisitos imprescindíveis 

à propositura da ação (arts. 320 e 321), o que acarreta o indeferimento da 

petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. A propósito, este 

é o entendimento pacífico da jurisprudência: “1. O cancelamento, e 

conseqüente extinção do processo, nas hipóteses de não recolhimento 

das custas iniciais no momento da distribuição, antes da intimação pessoal 

e prévia da parte, na forma do artigo 267, § 1º, do CPC, a fim de que reste 

configurada sua inércia em sanar a irregularidade apontada. 2. Cediço na 

Primeira Seção que "o cancelamento da distribuição, por falta de preparo 

da inicial (CPC - Art. 257), só é possível, após o demandante ser intimado 

da conta." (ERESP 199117/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, Relator p/ o 
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acórdão Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 04.08.2003)[1]". 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro 

extinta a presente ação, com fulcro no artigo 485, inciso I, 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] AgRg no 

RESP 628595/MG, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004.

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006486-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ TAMBORLIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006486-05.2017.8.11.0002 

AUTOR: ROBSON LUIZ TAMBORLIM RÉU: SERASA S/A. Vistos, etc. 

Robson Luiz Tamborlim ingressou com a presente ação de cobrança de 

indébito c/c dano material, com pedido de tutela de urgência em desfavor 

de Soluções Administrativas e em Meios De Pagamentos LTDA – ME, 

devidamente qualificado nos autos. Determinada a emenda da petição 

inicial nos Ids. 9583093 e 10250276 a parte autora não atendeu ao 

comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, apesar 

de devidamente intimada conforme registro de ciência no dia 17.10.2017, 

constante nos expedientes do PJE. Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a 

emenda da petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, motivo porque 

deverá arcar com ônus de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da 

parte autora para sanar as irregularidades apontadas nos Ids. 9583093 e 

10250276 inexistem alternativas senão indeferir a petição inicial, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução 

de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

lhe defiro o benefício da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento 

de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSON PAULO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM NORDESTE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000958-24.2016.8.11.0002 

AUTOR: RAISSON PAULO FRANCISCO DA SILVA RÉU: TIM NORDESTE 

S/A Vistos, etc. Raisson Paulo Francisco Da Silva propôs ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de 

antecipação de tutela inaudita altera parte devido manutenção indevida 

dos dados do autor junto ao Serasa, em face de Tim Celular S/A, 

aduzindo, que em junho/2016 foi surpreendido com restrições anotadas 

em seu nome no SPC/SERASA, levadas a efeito pela requerida, nos 

valores de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos) e 33,88 (trinta 

e três reais e oitenta e oito centavos), referentes aos contratos nº. 

GMS0111366660395 e GMS0111342950496. Aduz que não possui débito 

com a requerida, pois não teve acesso aos serviços ofertados, portanto a 

cobrança e as restrições são indevidas. Bem como afirma que diante do 

abalo de crédito indevido e suportado, vem sofrendo tendo em vista que 

seu nome continua inserido nos órgãos de proteção ao crédito, havendo a 

configuração do dano moral. Assim, requer seja declarada indevida a 

cobrança realizada em seu nome, bem como a condenação da empresa 

ao pagamento de uma indenização a título de danos morais. Deferida a 

liminar pleiteada na inicial (Id. 1650154). A sessão de conciliação restou 

prejudicada por ausência da parte requerida mesmo sendo intimada, 

conforme termo de Id. 3286286. Citada, a requerida apresentou 

contestação no Id. 2003435, na qual alega que foram feitos corretamente 

os procedimentos para habilitação do celular solicitando-se os 

documentos necessários, e que as cobranças são legítimas, pois houve a 

contratação dos serviços disponibilizados pela requerida. Salienta que a 

anotação restritiva discutida na presente demanda foi motivada pelo não 

pagamento do contrato firmado pelo autor. Assim, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação foi 

apresentada pelo requerente no Id. 3245881. Em seguida a parte autora 

informou não possuir interesse na produção de outras provas (Ids. 

3325998 e 8184791). Após, os autos vieram conclusos para deliberação. 

É o relato. Fundamento e decido. Da ausência injustificada da requerida na 

audiência de conciliação Narra a parte autora que a requerida não 

compareceu à audiência de conciliação designada nos autos, razão pela 

qual pugna pela aplicação de multa. Pois bem, considerando que a parte 

requerida faltou injustificadamente à audiência de conciliação tem-se por 

configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com 

fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em 

crédito em favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em que caso de inércia da requerida em efetuar o pagamento da 

multa comunique-se ao Estado para que o mesmo adote as medidas 

cabíveis para a cobrança do crédito. Do Mérito 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. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão de débitos nos importes de R$ 32,90 (trinta e dois 

reais e noventa centavos) e 33,88 (trinta e três reais e oitenta e oito 

centavos), referentes aos contratos nº. GMS0111366660395 e 

GMS0111342950496, que supostamente se encontrava em nome da parte 

autora. Pois bem, analisando os autos, verifico que a razão está com o 

requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência 

dos contratos em nome da parte autora. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos 

os supostos contratos celebrados entre as partes, bem como deixou de 

comprovar a inadimplência por parte da autora referente aos débitos 

questionados na inicial. A esse propósito: “INCUMBIA À EMPRESA 

RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

(INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada que não 

apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem cópia da 

gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência na 

contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não demonstrou 

a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que as telas de 

computador anexadas ao processo não servem como prova, podendo ser 

alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...).” (TJ-PR - RI: 

000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). 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 
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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. Desta forma, o dano moral 

decorrente do constrangimento causado a demandante pelo ato ofensivo 

praticado pela requerida deve ser reparado. Portanto, 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”[1]. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma 

vez reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, 

considerando as condições econômicas financeiras das partes, os 

transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas 

provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo por 

bem em rever os valores anteriormente fixados a título de danos morais 

por este juízo em ações desta natureza, razão pela qual tenho que a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o 

objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e 

tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento 

do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e 

penalizante”[2]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 

locupletamento fácil[3]”. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido inicial para declarar inexistente os débitos aqui questionados nos 

valores de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos) e R$ 33,88 

(trinta e três reais e oitenta e oito centavos), referentes aos contratos nº. 

GMS0111366660395 e GMS0111342950496, e condenar a requerida ao 

pagamento em favor do autor 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). 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 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 

3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - 

Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de 

Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, 

sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005222-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005222-50.2017.8.11.0002 

AUTOR: LEONARDO DOS SANTOS GONCALVES RÉU: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc., Leonardo Dos Santos Gonçalves promove a 

presente ação de pagamento do seguro DPVAT em desfavor de Bradesco 

Seguros S/A, requerendo a condenação da requerida ao pagamento da 

indenização referente ao Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito no 

valor de R$ 17.182,00 (dezessete mil e cento e oitenta dois reais). Na 

decisão de Id. 8807171 foi determinado ao autor que comprovasse nos 

autos a realização de requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento, porém apesar de ter sido devidamente intimado conforme 

registro de ciência no dia 12.07.2017 constante nos expedientes do PJE, a 

parte autora nada manifestou. Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. A presente ação foi ajuizada com o propósito de 

obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo 

a qual será obrigatório o pagamento do seguro quando os danos pessoais 

sofridos tiverem sido causados, obrigatoriamente, por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, analisando detidamente os autos, 

a falta de interesse de agir deve ser reconhecida, de ofício. Isso porque, o 

interesse de agir diz respeito à necessidade da existência do processo 

como única maneira de resolver o conflito de interesse. O ilustre 

doutrinador Daniel Amorin Assumpção Neves, em Manual de Direito 

Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, p. 95, ensina 

que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse 

processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 
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ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às 

providenciais necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004181-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO SANTOS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004181-48.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: FABIO JUNIO SANTOS RONDON REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc., Fabio Junio Santos Rondon promove a presente ação de pagamento 

do seguro DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DVPAT S/A, requerendo a condenação da requerida ao 

pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório por Acidente 

de Trânsito no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Na 

decisão de Id. 8248517 foi determinado ao autor que comprovasse nos 

autos a realização de requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento, porém apesar de ter sido devidamente intimado conforme 

registro de ciência no dia 27.06.2017 constante nos expedientes do PJE, a 

parte autora nada manifestou. Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. A presente ação foi ajuizada com o propósito de 

obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo 

a qual será obrigatório o pagamento do seguro quando os danos pessoais 

sofridos tiverem sido causados, obrigatoriamente, por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, analisando detidamente os autos, 

a falta de interesse de agir deve ser reconhecida, de ofício. Isso porque, o 

interesse de agir diz respeito à necessidade da existência do processo 

como única maneira de resolver o conflito de interesse. O ilustre 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em Manual de Direito 

Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, p. 95, ensina 

que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse 

processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 
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PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às 

providenciais necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004910-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CLEMENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004910-74.2017.8.11.0002 

AUTOR: PAULO ROBERTO CLEMENTE RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT Vistos etc., Paulo Roberto Clemente 

promove a presente ação de pagamento do seguro DPVAT em desfavor 

de Segurado Líder dos Consórcios do Seguro - DPVAT, requerendo a 

condenação da requerida ao pagamento da indenização referente ao 

Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito no valor de R$ 17.541,60 

(dezessete mil quinhentos e quarenta um reais e sessenta centavos). Na 

decisão de Id. 8715445 foi determinado ao autor que comprovasse nos 

autos a realização de requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento, porém apesar de ter sido devidamente intimado, conforme 

registro de ciência no dia 11.07.2017 constante nos expedientes do PJE, a 

parte autora nada manifestou. Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. A presente ação foi ajuizada com o propósito de 

obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo 

a qual será obrigatório o pagamento do seguro quando os danos pessoais 

sofridos tiverem sido causados, obrigatoriamente, por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, analisando detidamente os autos, 

a falta de interesse de agir deve ser reconhecida, de ofício. Isso porque, o 

interesse de agir diz respeito à necessidade da existência do processo 

como única maneira de resolver o conflito de interesse. O ilustre 

doutrinador Daniel Amorin Assumpção Neves, em Manual de Direito 

Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, p. 95, ensina 

que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse 

processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 
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PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às 

providenciais necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA ANTUNES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005802-80.2017.8.11.0002 

AUTOR: LEILA ANTUNES MACIEL RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc., Leila Antunes Maciel promove a presente ação 

de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor de Bradesco 

Auto/Re Companhia De Seguros, aduzindo que é companheira do Sr. 

Fernando Jorge Avanci, o qual veio a óbito em razão do acidente 

envolvendo veículo automotor ocorrido em 12/01/2015. Assim, pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento da indenização referente ao 

Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Na decisão de Id. 9233920 foi determinado à 

autora que comprovasse nos autos a realização de requerimento 

administrativo, sob pena de indeferimento, porém apesar de ter sido 

devidamente intimado conforme registro de ciência no dia 01.08.2017 

constantes nos expedientes do PJE, a parte autora nada manifestou. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A presente 

ação foi ajuizada com o propósito de obtenção do Seguro Obrigatório 

DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo a qual será obrigatório o 

pagamento do seguro quando os danos pessoais sofridos tiverem sido 

causados, obrigatoriamente, por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não (art. 2º - lei 6.194/74). 

Pois bem, analisando detidamente os autos, a falta de interesse de agir 

deve ser reconhecida, de ofício. Isso porque, o interesse de agir diz 

respeito à necessidade da existência do processo como única maneira de 

resolver o conflito de interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorin 

Assumpção Neves, em Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª 

edição. Editora Método, p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, 

também chamado de interesse processual, está intimamente associada à 

utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a 

movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o 

provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma 

melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o 

tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na 

resolução da demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha 

analisado previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária 

a propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da autora na presente lide, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a autora de 

interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, outra 
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alternativa não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir 

(art. 485, §3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial. 

Posto isso, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, com base 

no inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 

Publique-se. Intimem-se. Às providenciais necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005357-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NASCIMENTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005357-96.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: NASCIMENTO JOSE DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc., Nascimento José da 

Silva promoveu a presente ação de pagamento do seguro DPVAT em 

desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros, requerendo a 

condenação da requerida ao pagamento da indenização referente ao 

Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Nas decisões de Ids. 4311241 e 4936604 foi 

determinado ao autor que comprovasse nos autos a realização de 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento, o qual 

manifestou-se nos Ids. 4564579 e 4977005, requerendo o prosseguimento 

do feito. Na decisão Id. 5043295 foi facultado novamente o autor que 

comprovasse nos autos o prévio requerimento administrativo, tendo em 

vista que o comprovante do Id. 4977006 está desacompanhado do timbre 

da seguradora, sob pena de indeferimento. Apesar de devidamente 

intimado conforme registro de ciência no dia 09.03.2017 constantes nos 

expedientes do PJE, a parte autora nada manifestou. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. A presente ação foi ajuizada com o 

propósito de obtenção do Seguro Obrigatório DPVAT, regido pela lei 

6.194/74, segundo a qual será obrigatório o pagamento do seguro quando 

os danos pessoais sofridos tiverem sido causados, obrigatoriamente, por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não (art. 2º - lei 6.194/74). Pois bem, analisando 

detidamente os autos, a falta de interesse de agir deve ser reconhecida, 

de ofício. Isso porque, o interesse de agir diz respeito à necessidade da 

existência do processo como única maneira de resolver o conflito de 

interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorin Assumpção Neves, em 

Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, 

p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de 

interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às 

providenciais necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006108-49.2017.8.11.0002 

AUTOR: FABIANA JESUINA CAMPOS RUIZ RÉU: NATURA COSMÉTICOS 

S.A Vistos, etc. Fabiana Jesuina Campos Ruiz propôs ação declaratória 

de inexistência de débito c/c com pedido de antecipação de tutela de 

urgência devido protesto indevido de título, em face de Natura Cosméticos 

S/A, aduzindo, que em julho/2017 foi surpreendida com restrições 

anotadas em seu nome no SPC/SERASA, levadas à efeito pela requerida, 

nos valores de R$ 300,77 (trezentos reais e setenta e sete centavos), 

576,37 (quinhentos e sete seis reais e trinta e sete centavos) e 300,77 

(trezentos reais e setenta e sete centavos) referentes aos contratos nº 

5601682879006, 1604176456001 e 5601682879005. Aduz que 

desconhece as dívidas cobradas e as restrições lançadas são indevidas 

visto que não recebeu nenhuma cobrança ou notificação previamente de 

que seu nome seria incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalta 

que devido a essa negativação sofreu dano a sua imagem sendo 

indiretamente chamada de “caloteira”, havendo a configuração de dano 

moral. Assim, requer seja declarada indevida a cobrança realizada em seu 

nome, bem como a condenação da empresa ao pagamento de uma 

indenização a título de danos morais. Deferida a liminar pleiteada na inicial 

(Id. 9529741). Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 

10236422. Citada, a requerida apresentou contestação no Id. 10213547, a 

qual veio instruída com os documentos de Ids. 10213564 e 10213571, na 

qual alega que o débito é originário de pedidos que a parte autora fez e 

não adimpliu. Assim, salienta que a anotação restritiva discutida na 

presente demanda foi motivada pelo não pagamento das parcelas 

referente aos meses de 02.05.2017, 11.05.2017 e 01.06.2017. Afirma que 

agiu no exercício regular de um direito ao realizar a inclusão da restrição 

referente aos débitos inadimplidos, a ausência de dano moral em razão da 

autora não trazer aos autos fatos e provas que o comprove, requerendo 

ao final a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação 

foi apresentada pela requerente no Id. 10404916. Após, os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e 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. A ação foi ajuizada com 

base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão de débitos 

nos importes de R$ 300,77 (trezentos reais e setenta e sete centavos), 

576,37 (quinhentos e sete seis reais e trinta e sete centavos) e 300,77 

(trezentos reais e setenta e sete centavos) referentes aos contratos nº 

5601682879006, 1604176456001 e 5601682879005, que supostamente 

se encontravam em nome da parte autora. Pois bem, analisando os autos, 

verifico que a razão está com a requerente, uma vez que ficou 

comprovado apenas o vínculo jurídico entre as partes conforme 

apresentado no Id. 10213571, e não quanto ao liame dos débitos 

decorrente em nome da parte autora. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos 

os supostos contratos das dívidas, pois os documentos apresentados no 

Id. 10213564 e 11261792 estão com valores divergentes do que é 

mostrado na certidão negativa (Id. 9371829). Outrossim, os extratos de Id. 

10213559 fls. 3/4, não comprovam a existência de débito pendente entre 

as partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse propósito: 

“INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada 

que não apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem 

cópia da gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência 

na contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não 

demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que 

as telas de computador anexadas ao processo não servem como prova, 

podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...).” 

(TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 

(Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 

10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). 

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. Ademais, 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”. Diante disso, é de ser 

declarada a inexistência dos débitos, nos importes de R$ 300,77 

(trezentos reais e setenta e sete centavos), 576,37 (quinhentos e sete 

seis reais e trinta e sete centavos) e 300,77 (trezentos reais e setenta e 

sete centavos) referentes aos contratos nº 5601682879006, 

1604176456001 e 5601682879005, excluindo-se, definitivamente, a 

restrição creditícia, devendo arcar com as consequências advindas da 

indevida inclusão. No que tange aos danos morais, tal pedido está 

consubstanciado na negativação do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – 

da parte autora no rol de devedores em virtude de débito inexistente. Das 

provas coligidas, verifico a existência de outra negativação pré-existente 

às negativações aqui questionadas em nome da autora, conforme se 

observa do extrato juntado no Id. 9371829 fl. 5, promovida pelo Eventos e 

Prod Lumine Foto ME no importe de R$ 422,78 (quatrocentos e vinte e dois 

reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato nº. 105108, com 

data de inclusão em 29/08/2015, sendo que este débito não foi objeto de 

questionamento da parte autora. Dessa forma, a guisa deste cenário, 

entendo que a situação aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos 

à imagem da parte autora que, como dito, possuía outras anotações 

registradas no SCPC e, portanto, insuscetível de ser moralmente 

indenizada. A propósito do tema, vale a pena destacar o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA - PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE 

OUTROS DÉBITOS ALÉM DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não 

caracteriza dano moral a manutenção indevida no cadastro da Serasa 

daquele que já figurava no referido rol por outras questões de 

inadimplência. RECURSO PROVIDO". (Apelação Cível n. 00.008727-0, de 

Piçarras, Relator: Des. Mazoni Ferreira.) Como último argumento, imperioso 

registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão 

que permeava os danos morais em questões similares a esta, ao 

uniformizar entendimento que era discrepante entre a segunda e quarta 

câmaras, de modo que passou a entender, assim como este Juízo, que 

outras anotações negativas no rol de devedores em nome do postulante 

afasta o sobredito pedido indenizatório. Confira: “Importante assinalar que 

consta do v. acórdão o substrato fático em que constatada a 

irregularidade, afirmada a ausência de comunicação. Partindo dessa 

premissa, a negativação no banco de dados deve ser comunicada à 

inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que impressiona é que o autor não 

questionou a existência das dívidas, conforme assevera o acórdão. 

Senão bastasse, o acórdão recorrido reconhece a existência de outras 

anotações, algumas com notificações prévia, e outras sem, objeto do 

pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração da folha 07, datada de 

21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome inscrito no SERASA 

pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 (quinze) cheques 

emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do Brasil S/A; - 01 (uma) 

pendência financeira com a Brasil Telecom, datada de 09/09/2003, no 

valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos no Cartório de 

Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha a ré 

comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em algumas 

anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido surpresa, 

pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua pessoa 

constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a parte 

autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu nome. 

Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 
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(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais apenas para declarar a inexistência dos débitos de R$ 300,77 

(trezentos reais e setenta e sete centavos), 576,37 (quinhentos e sete 

seis reais e trinta e sete centavos) e 300,77 (trezentos reais e setenta e 

sete centavos) referentes aos contratos nº 5601682879006, 

1604176456001 e 5601682879005, de Fabiana Jesuina Campos Ruiz para 

com a requerida Natura Cosméticos S/A, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, convalido a liminar deferida 

nos autos. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, 

fixados estes no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), atento à natureza 

da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à 

combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), 

salientando que em relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, 

pois é beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002997-91.2016.8.11.0002 

AUTOR: ADEMIR DA SILVA SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Ademir da Silva 

Santos propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, 

alegando que em 10/08/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de o montante de 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário-mínimo vigente no País, na data do efetivo 

pagamento. A inicial foi instruída com os documentos de Id. 3022211 a 

3022227. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 4342656), 

sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 4358354), alegando 

preliminarmente a falta de interesse de agir em virtude da falta de prévio 

pedido administrativo. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Alega inexistir provas quanto 

à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte 

autora impugnou a contestação no id. 4715603. Em seguida a parte autora 

nos ids. 8782440 e 9286415 juntou aos autos comprovante do 

requerimento administrativo formulando junto a seguradora Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. No id. 4342652 foi à juntada da avaliação médica 

realizada na parte autora durante sessão de conciliação realiza Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que 

as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 10850244 e 10944216. Os 

autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta Ademir da Silva Santos em desfavor de Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A. Da falta de interesse de agir Aduz a 

parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a 

parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Pois 

bem. Compulsando os autos observo que alegação da ausência de prévio 

requerimento administrativo foi suprida pela parte autora, conforme se 

observa nos ids. 8782440 e 9286415. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito a 

respectiva preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado 

por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do 

sinistro. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a 

petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do requerente 

em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no 

Id. 3022227 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto Socorro 

Municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de trânsito. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no id. 4342652, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente no seu membro inferior 

direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior direito em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o 

valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Ademir da Silva Santos em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 10/08/2016 (Id. 3022227), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004401-46.2017.8.11.0002 

AUTOR: LUCIMAR DA SILVA CHIMENES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Ronaldo Rodrigues da 

Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, alegando que 

em 09/06/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no país, devidamente atualizado. A inicial foi 

instruída com os documentos de Id. 2443510 a 2443534. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 4597961), sendo que a requerida 

apresentou contestação (Id. 4644078), alegando preliminarmente a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo. No mérito 

aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não é capaz 

de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma 

unilateral. Ainda, alega inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no Id. 4807611. Na decisão de Id. 8250258 foi 

determinado que a parte autora comprovasse o prévio requerimento 

administrativo do pagamento da verba securitária. Nos Ids. 8747613 e 

9028397 a parte autora comprovou a realização do requerimento 

administrativo. Em seguida na decisão de id. 9140035 foi determinada a 

juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, a qual foi anexada aos autos no id. 9263764. Por fim, as 

partes manifestaram a respeito da avaliação médica nos ids. 10866837 e 

10944915. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta Ronaldo Rodrigues da Silva em desfavor de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Da falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de 

que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 

Pois bem. Compulsando os autos observo que alegação da ausência de 

prévio requerimento administrativo foi suprida pela parte autora, conforme 

se observa no ids. 8747613 e 9028397. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 
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indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito a 

respectiva preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado 

por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do 

sinistro. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a 

petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do requerente 

em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no 

Id. 2443534 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto Socorro de 

Cuiabá no qual consta que a parte autora sofreu queda de uma 

motocicleta. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada a sua mão direita, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

9263764, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de sua mão direita. Sobre 

o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela avaliação médica realizada durante a 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de sua mão direita em 50%, a lei estabelece o 

pagamento de até 70% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos. Portanto, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na avaliação médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 70% do valor total da 

cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o que redunda, 

neste caso, em uma indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Ronaldo Rodrigues da Silva em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título 

de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 09/06/2016 (Id. 2443534), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000449-93.2016.8.11.0002 

AUTOR: RONEY BATISTA DE JESUS COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Roney Batista 

de Jesus Costa propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, 

alegando que em 07/02/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 1579689 a 1582269. 

Nas decisões de ids. 1587341, 4308758 e 5521664 foi determinada a 

emenda da petição inicial, sendo esta cumprida pelo autor nos ids. 

3326735, 5019324 e 5599915. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 7364314), sendo que a requerida apresentou contestação 

(id. 8051778), alegando preliminarmente a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária para regulação do sinistros, a falta 

de interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido administrativo e a 

ausência do laudo do IML. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Ainda, alega inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e honorários advocatícios em até 15% sobre o valor da condenação. 

A parte autora impugnou a contestação no id. 9673153. No id. 11085459 

foi a juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante 

sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 11141262 e 11290611. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta Roney Batista de Jesus 

Costa em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S.A. Da falta de interesse de agir e da ausência de comprovação de 

entrega da documentação Aduz a parte requerida que o autor não 

comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à regulação 

do sinistro administrativo, bem como que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 5019324 e 5599915. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida, conforme ids. 1579693, 1579689 e 1582269. Portanto, rejeito as 

referidas preliminares. Da ausência de laudo do IML Quanto a preliminar de 

ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que se trata de documento 

desnecessário para propositura da ação, uma vez que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a produção de prova 

pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse entendimento, é a 

jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO 

CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE 

QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA 

ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida 

excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade 

subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Na esfera judicial 

a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e 

seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro 

DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a verificação 

do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJ-MG - AC: 10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido com base 

em informações unilaterais. No entanto, havendo nos autos documentos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no Id. 1582269 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

queda de uma motocicleta. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 558 de 689



EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu tornozelo esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11085459, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de sua mão direita. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela avaliação médica realizada durante a 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu tornozelo esquerdo em 50%, a lei estabelece 

o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada 

em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Roney Batista de Jesus 

Costa em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 07/02/2016 (Id. 1582269), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426), ocorrido em 18/04/2017, 

conforme se verifica no id. 6786716. Em consequência, resolvo o mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004007-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DA SILVA RODRIGUES JULKOSKI (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004007-39.2017.8.11.0002 

AUTOR: RAIANE DA SILVA RODRIGUES JULKOSKI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Raiane da Silva Rodrigues 

Julkoski propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

07/02/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de id. 7915259 a 7915530. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (id. 9967730), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 9320276), alegando 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo para a 

Seguradora Líder, a precariedade do requerimento administrativo realizado 

junto a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e a ausência de pressuposto 

e constituição válida do processo e afirmou que não pode ser penalizada 

com os custos da ação. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Ainda, alega inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 
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ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A 

parte autora impugnou a contestação no id. 10119307. No id. 10592002 foi 

a juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão 

de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 10755418 e 10656406. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta Raiane da Silva Rodrigues 

Julkoski em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S.A. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Dessa forma afasto a 

presente preliminar. Do requerimento administrativo perante a Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais Aduz a parte requerida que os documentos 

apresentado pelo autor não comprova a realização do requerimento 

administrativo, tendo em vista que não restou comprovado nos autos que 

a entrega dos documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo perante a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme id. 7915530. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de 

que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, tendo em vista que o comprovante de endereço 

carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 7915252 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “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.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido com base 

em informações unilaterais. No entanto, havendo nos autos documentos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no id. 7915435 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

acidente de trânsito. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber 

o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 
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na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu punho esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 10592002, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de sua mão direita. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade da parte requerente pela avaliação médica realizada durante a 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu tornozelo esquerdo em 25%, a lei estabelece 

o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada 

em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

843,75 (um oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Raiane da Silva Rodrigues 

Julkoski em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (um oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 03/06/2016 (Id. 7915435), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426), ocorrido em 30/06/2017, conforme se 

verifica no id. 8758751. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002998-42.2017.8.11.0002 

AUTOR: RODRIGO DA SILVA JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Rodrigo da Silva Jesus propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, alegando que em 20.02.2017 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 

6697723 a 6697868. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

8226928), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 8674868), 

alegando preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo 

para a Seguradora Líder e falta de interesse de agir em virtude da falta de 

prévio pedido administrativo. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Ainda, alega 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no id. 

9760030. No id. 11081827 foi juntada a avaliação médica realizada na 

parte autora durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes 

manifestaram a seu respeito nos ids. 11141902 e 11472885. Os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta 

Rodrigo da Silva Jesus em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 
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efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 

e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de 

comprovação da formulação de requerimento administrativo como requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 

936574/SP), o que foi comprovado pela parte autora, conforme Id. 

6697756 e 6859546. Assim, certo que uma vez demonstrada à formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o 

Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA 

À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A seguradora requerida, por sua vez, alega que a parte 

autora não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido com base em 

informações unilaterais. No entanto, havendo nos autos documentos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento da parte autora em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no id. 6697758 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

acidente de trânsito (queda de motocicleta). Ademais, a lei não traz em 

seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da parte autora 

relacionada ao seu quadril esquerdo, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

11081812, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de seu quadril esquerdo. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da seguradora requerida, uma vez que ficou 

provada a debilidade da parte requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu quadril esquerdo em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 843,75 (um oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 
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indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Rodrigo da Silva Jesus em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 843,75 (um oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 20.02.2017 (Id. 669758), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426), ocorrido em 16.05.2017, conforme se verifica no id. 

8238570. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007198-92.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ELIEZER INOCENCIO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Eliezer Inocêncio 

da Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

08/07/2017 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente. A inicial foi instruída com os documentos de Id. 9947575 a 

9947596. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 10759983), 

sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 10940576), alegando 

a necessidade de inclusão de Seguradora Líder no polo passivo e 

ausência de laudo do IML. No mérito alega a ausência de comprovação do 

pagamento do seguro obrigatório, imprescindibilidade de produção de 

prova pericial, uma vez que o boletim de ocorrência não é documento hábil 

para comprovar o direito ao seguro obrigatório. Ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, defende que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Em 

seguida a parte autora impugnou a contestação (Id. 10988126). No Id. 

10995128 foi realizada a juntada da avaliação médica realizada na parte 

autora no Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca. 

Devidamente intimadas para se manifestarem a respeito do laudo (Id. 

10995349), apenas a parte autora aportou petição aos autos (Id. 

11066025). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta Eliezer Inocêncio da Silva em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de alteração do polo passivo No 

tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da ausência de laudo do IML 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que 

se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma vez 

que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a 

produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 
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indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, afirma não ter 

restado comprovado a alegada invalidez descrita na inicial e o pagamento 

do prêmio do Seguro Obrigatório, razão pela qual o pedido inicial deve ser 

julgando improcedente. Pois bem. No que diz respeito à alegação da 

requerida de que o proprietário do veículo não havia realizado pagamento 

do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão entende como legítima a 

recusa ao pagamento da verba indenizatória, ressalto que a inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo 

envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “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 nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “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.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu úmero proximal esquerdo (ombro esquerdo), restando 

afetada a sua capacidade funcional em 50%, conforme se observa por 

meio da avaliação médica juntada no Id. 10995128, bem como restou 

comprovado também o acidente sofrido, consoante os documentos que 

instruem a inicial. Assim, diante desses elementos restou comprovado o 

nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela autora relativo ao 

acidente de trânsito descrito na inicial e a lesão permanente em seu pé 

esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu ombro esquerdo em 50%, a lei estabelece o 

pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros. 

Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação 

Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 25% do 

valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o 

que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ressalto 

que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto 

no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida 

Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor 

máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a 

tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do 

sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo 

reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Eliezer Inocêncio da Silva 

propôs contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 08/07/2017 (id. 9947575), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação em 09/10/2017 (STJ, Súmula 426). – id. 10234003. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 564 de 689



requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002938-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZINEYA KATIA DA CRUZ (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002938-69.2017.8.11.0002 

AUTOR: ZINEYA KATIA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Zineya Katia da Cruz propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, alegando que em 15.05.2016 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 

6674390 a 6674483. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

8132298), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 8674843), 

alegando preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo 

para a Seguradora Líder e falta de interesse de agir em virtude da falta de 

prévio pedido administrativo. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Ainda, alega 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no id. 

9253926. No id. 11080872 foi juntada a avaliação médica realizada na 

parte autora durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes 

manifestaram a seu respeito nos ids. 11142205 e 11472725. Os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta 

Zineya Katia da Cruz em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 

e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de 

comprovação da formulação de requerimento administrativo como requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 

936574/SP), o que foi comprovado pela parte autora, conforme Id. 

6674483 e 6861507. Assim, certo que uma vez demonstrada à formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o 

Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA 

À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A seguradora requerida, por sua vez, alega que a parte 

autora não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido com base em 

informações unilaterais. No entanto, havendo nos autos documentos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento da parte autora em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no id. 6674475 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

acidente de trânsito (queda de motocicleta). Ademais, a lei não traz em 

seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 
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comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da parte autora 

relacionada ao seu joelho direito, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

11080872, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de seu joelho direito. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da seguradora requerida, uma vez que ficou 

provada a debilidade da parte requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, a 

parte requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao 

quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). No caso dos autos, em que a parte requerente teve 

afetado de forma definitiva as funções de seu joelho direito em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 50% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora 

foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização 

no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Zineya Katia da Cruz em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 11.05.2016 (Id. 6674475), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426), ocorrido em 16.05.2017, conforme se verifica no id. 

8238570. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005523-94.2017.8.11.0002 

AUTOR: ROSEMERIA ALVES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Rosemeria Alves de 

Araújo propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

07/02/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de id. 9124869 a 9125003. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (id. 9966972), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 10104781), alegando 

preliminarmente a necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária para regulação do sinistro, a falta de interesse de agir em 

virtude da falta de prévio pedido administrativo e a ausência do laudo do 

IML. No mérito alega inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 
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que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 10237307. No id. 10835899 foi a juntada da 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

11090433 e 1142899. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta Rosemeria Alves de Araújo em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a parte 

requerida que o autor não comprovou que juntou os documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo, bem como que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, 

o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme ids. 9125003. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida, conforme ids. 9124869, 9124858, 9124895, 9124960. 

Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da ausência de laudo do IML 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que 

se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma vez 

que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a 

produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que 

não restou comprovado nos autos a alegada invalidez permanente, razão 

pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu tornozelo direito, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

10835899, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de seu tornozelo direito. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 
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Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela avaliação médica realizada durante a 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu tornozelo direito em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada 

em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Rosemeria Alves de Araújo 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 27/05/2017 (Id. 9124869), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), ocorrido em 10/08/2017, conforme se verifica 

no id. 9379562. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I 

do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004351-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GUIAS DA COSTA (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004351-20.2017.8.11.0002 

AUTOR: EDMILSON GUIAS DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Edmilson Guias da Costa propôs ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, alegando que em 20.02.2017 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 

8064501 a 8064614, sendo que em seguida o autor aportou aos autos o 

documento de id. 8836108. A audiência de conciliação restou infrutífera 

(id. 9967791), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 

10127168), alegando preliminarmente a necessidade de alteração do polo 

passivo para a Seguradora Líder, a falta de interesse de agir em virtude 

da falta de prévio pedido administrativo, a ausência de comprovação do 

pedido administrativo e sua recusa e ausência de requisitos autorizadores 

para recebimento do seguro em virtude do não pagamento do prêmio. No 

mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido 

de forma unilateral. Ainda, alega inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 10544964. No id. 10709460 foi juntada a 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

10747478 e 10749344. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta Edmilson Guias da Costa em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pela 

seguradora requerida, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 
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Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Dessa forma, afasto a 

presente preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 8064614 e 8836108. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à formulação de requerimento 

administrativo tem-se como preenchido o pressuposto essencial para o 

exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA 

EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Da não comprovação do pedido administrativo 

e a sua recusa A requerida afirma que o autor não comprovou ter enviado 

a documentação necessária para abertura do procedimento administrativo 

e a consequente recusa do pagamento, razão pela qual o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Pois bem, conforme acima já 

mencionado a parte autora comprovou nos autos a formulação de 

requerimento administrativo conforme ids. 8064614 e 8836108, sendo 

certo que a comprovação da recusa do pagamento por parte da 

seguradora não é condição para o regular exercício de ação. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA 

RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – 

DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712). Os julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca 

da imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da 

Seguradora em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da 

ação.” (TJMT - Ap 77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) Assim, afasto a presente 

preliminar. Da ausência dos requisitos autorizados ao recebimento do 

seguro DPVA em razão do não pagamento do prêmio A seguradora 

requerida ainda alega que no momento da ocorrência do sinistro o 

proprietário do veículo encontrava-se inadimplente com o seguro DPVAT, 

razão pela qual não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada. 

Dessa forma, pugna pela extinção do feito sem o julgamento do mérito. 

Pois bem, observo que a presente se confunde com o mérito da lide, uma 

vez que para a análise da referida preliminar mostra-se necessário 

verificar a se a parte autora preenche os requisitos estabelecidos em lei 

para o recebimento da verba securitária, motivo pela qual a presente 

preliminar será analisada conjuntamente com o mérito. Do mérito É cediço 

que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A seguradora requerida, por sua vez, alega que a parte 

autora não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido com base em 

informações unilaterais. Ainda, afirma que não restou comprovado a 

existência de uma lesão permanente e que o proprietário do veículo 

envolvido no sinistro não realizou o pagamento do prêmio do seguro, 

razão pela qual a parte autora não faz jus ao recebimento da verba 

indenizatória. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento da 

parte autora em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista 

que consta no id. 8064596 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de 

trânsito (colisão moto/carro). Ademais, a lei não traz em seu bojo que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Quanto a alegação de 

ausência do pagamento do prêmio do seguro DPVAT por parte do 

proprietária do veículo envolvido no sinistro, observo que a requerida não 

trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a 

veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia. Outrossim, 

a tela apresentada na contestação (id. 10127168 – pág. 10) por si só não 

comprova a inadimplência do prêmio referente ao veículo envolvido no 

sinistro, pois a referida tela foi produzida de forma unilateral pela 

requerida. 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. Ademais, 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 
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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”. Ainda, 

ressalto que além de não ter restado demonstrada a alegada inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório, a falta do pagamento do prêmio não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização teor da Súmula nº 257 

do STJ, in verbis: “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 nº 257 do STJ. Nesse sentindo também é o 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO 

SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA 

HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS 

ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “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.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da parte autora 

relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 10709460, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de seu membro 

inferior direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da seguradora requerida, 

uma vez que ficou provada a debilidade da parte requerente pela 

avaliação médica realizada durante a sessão de conciliação em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que o 

requerente teve afetado de forma definitiva as funções de membro inferior 

direito em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 70% do valor total da 

indenização para os casos em que ocorre a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores. Portanto, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na avaliação médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 70% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Edmilson Guias da Costa em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 29.09.2016 (Id. 8064596), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426), ocorrido em 07.07.2017, conforme se 

verifica no id. 9053128. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001714-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLER DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001714-96.2017.8.11.0002 

AUTOR: WELLER DIAS DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Weller Dias de 

Oliveira propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, 

alegando que em 27/05/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 
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incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 5491688 a 5491721. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 7326427), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 6765469), requerendo a retificação 

do seu nome, bem como alegou preliminarmente precariedade do 

requerimento administrativo realizado junto a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, a ausência de interesse de agir em virtude da ausência de pedido 

administrativo, a ausência de pressuposto e constituição válida do 

processo e afirmou que não pode ser penalizada com os custos da ação. 

No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não 

é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de 

forma unilateral. Ainda, alega inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 8072428. No id. 10709173 foi juntada a 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que apenas a parte requerida manifestou a seu respeito 

no id. 10821371. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta Weller Dias de Oliveira em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Da falta de 

interesse de agir e da ausência de comprovação de entrega da 

documentação Aduz a parte requerida que o autor não comprovou que 

juntou os documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, bem como que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 5491721 e 5805991. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito as referidas 

preliminares. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral 

registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser 

analisado. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de 

que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, tendo em vista que o comprovante de endereço 

carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 5491699 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “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.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a 

ocorrência do sinistro. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no Id. 5491696 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

acidente com motocicleta. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu joelho direito, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

10709173, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu joelho direito. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 
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EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela avaliação médica realizada durante a 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu joelho direito em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada 

em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Weller Dias de Oliveira em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 27/05/2016 (Id. 5491696), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação ocorrido em 04/04/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 6844610. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Por fim, acolho o pedido formulado pela requerida e determino a 

retificação do seu nome para constar Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessários para a retificação. Transitado em julgado, determino que se 

aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001201-31.2017.8.11.0002 

AUTOR: OZANA PEDROSO GALVAO DE SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Ozana 

Pedroso Galvão Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A, alegando que em 20/10/2014 foi vítima de acidente com 

veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja 

condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 4921508 

a 4921525. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 7326427), 

sendo que a requerida apresentou contestação (id. 6122761), requerendo 

a retificação do seu nome, bem como alegou preliminarmente precariedade 

do requerimento administrativo realizado junto a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, a ausência de documentos essenciais a regulação dos 

sinistro, a falta de interesse de agir em virtude da ausência de pedido 

administrativo, a ausência de pressuposto e constituição válida do 

processo e afirmou que não pode ser penalizada com os custos da ação. 

No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não 

é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de 

forma unilateral. Ainda, alega inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 7842323. No id. 10708675 foi juntada a 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que apenas a parte requerida manifestou a seu respeito 

no id. 10821838. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta Ozana Pedroso Galvão Silva em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Da falta de 

interesse de agir e da ausência de comprovação de entrega da 

documentação Aduz a parte requerida que o autor não comprovou que 

juntou os documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, bem como que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 4921525 e 5769910. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 
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DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito as referidas 

preliminares. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral 

registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser 

analisado. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de 

que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, tendo em vista que o comprovante de endereço 

carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 4921519 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “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.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro No tocante a alegação 

veiculada pela requerida, de que o documento pessoal da autora esta 

ilegível, observo que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, sendo certo 

que o documento juntado no id. 4921538 constitui em documento hábil à 

propositura da ação e diferentemente do alegado não se encontra ilegível, 

não consistindo em ato impeditivo para o prosseguimento da lide. Assim, 

rejeito a preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do 

sinistro. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a 

petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do requerente 

em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no 

Id. 4921517 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto Socorro 

Municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de trânsito 

envolvendo uma motocicleta e um carro. Ademais, a lei não traz em seu 

bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu joelho direito e ombro direito, restando afetada a 

capacidade funcional de ambos os membros em 50%, conforme se 

observa da avaliação médica no Id. 10708675, bem como restou 

comprovado também o acidente sofrido, consoante os documentos que 

instruem a inicial. Assim, diante desses elementos tenho que restou 

comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pelo autor e a 

sua lesão permanente no seu joelho direito e ombro direito. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante a sessão de 

conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, 

tendo em vista que os documentos necessários para o recebimento do 

seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que o requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções de seu joelho direito em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 

25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. Portanto, deve 

ser considerando o grau de debilidade apurado na avaliação médica, 

razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o que redunda, 

neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Já quanto a lesão 

em seu ombro direito o valor da indenização pode corresponder também 

até 25% do valor total da indenização estabelecida em lei. Assim, 

considerando que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o valor devido 

corresponde à R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referente a 50% de 25% do valor para os casos em 
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que ocorre a perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar. Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro 

para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Ozana Pedroso Galvão de Souza em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 20/10/2014 (Id. 4921517), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Por fim, acolho o 

pedido formulado pela requerida e determino a retificação do seu nome 

para constar Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

devendo a Secretaria adotar as providências necessários para a 

retificação. Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006581-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAUANE DA SILVA (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006581-35.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JESSICA TAUANE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Jéssica Taunae da Silva 

Rodrigues de Melo propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

11/07/2017 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente levando em consideração a graduação da lesão até o limite do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída 

com os documentos de id. 9617074 a 9617076. A audiência de conciliação 

restou infrutífera (id. 10500204), sendo que a requerida apresentou 

contestação (id. 10558295), alegando preliminarmente a necessidade de 

inclusão da seguradora líder no polo passivo, ausência de comprovação 

de entrega da documentação necessária para regulação do sinistro, a 

falta de interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido 

administrativo e a ausência do laudo do IML. No mérito aduz que o Boletim 

de Ocorrência apresentado pela autora não é capaz de comprovar os 

fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral, bem como 

afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou 

que havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em até 10% sobre 

o valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no id. 

10610279. No id. 10704254 foi a juntada da avaliação médica realizada na 

parte autora durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes 

manifestaram a seu respeito nos ids. 10737077 e 10791310. Os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta 

Jéssica Taunae da Silva Rodrigues de Melo em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de alteração do polo passivo No 

tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a parte 

requerida que a parte autora não comprovou que juntou os documentos 

mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, bem como não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 
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ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme ids. 9125003. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida, conforme ids. 9617074, 9617075 e 9617076. 

Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da ausência de laudo do IML 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que 

se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma vez 

que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a 

produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto a 

invalidez permanente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no Id. 9617074 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Ademais, a lei não traz 

em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu joelho direito e ombro direito, restando afetada a 

capacidade funcional em 75%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 10704254, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pela autora e a sua lesão permanente no seu ombro 

direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu ombro direito em 75%, a lei estabelece o 

pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da 
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autora foi quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo procedente o pedido 

da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Jéssica Taunae da 

Silva em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 11/07/2017 (Id. 9617074), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação corrida em 08/09/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 9876529. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005303-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA PATRICIA SOARES DA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005303-96.2017.8.11.0002 

AUTOR: RUBIA PATRICIA SOARES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Rubia Patrícia Soares da 

Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 01/04/2017 foi 

vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os 

documentos de id. 9009399 a 9009520. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 10500204), sendo que a requerida apresentou contestação 

(id. 10558295), alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação necessária para regulação do sinistro, a falta de 

interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido administrativo e a 

ausência do laudo do IML. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral, bem como afirma inexistir 

provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e os honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da 

condenação. A parte autora impugnou a contestação no id. 10657854. No 

id. 10705354 foi a juntada da avaliação médica realizada na parte autora 

durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a 

seu respeito nos ids. 10747794 e 10924443. Os autos vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se 

de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta Rubia Patrícia Soares da 

Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Da falta de interesse de agir e da ausência de comprovação de 

entrega da documentação Aduz a parte requerida que a parte autora não 

comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à regulação 

do sinistro administrativo, bem como não esgotou a via administrativa para 

pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 9009520 e 9009484. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 
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IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida, conforme ids. 9009419, 9009550, 9009397 e 9009399. 

Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da ausência de laudo do IML 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que 

se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma vez 

que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a 

produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no Id. 9009550 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta. Ademais, a lei não traz 

em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu joelho esquerdo, restando afetada a capacidade 

funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

10705354, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora e a sua lesão permanente no seu joelho 

esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu joelho esquerdo em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão da autora foi quantificada 

em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

843,75 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 
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Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Rubia Patrícia Soares da 

Silva em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 01/04/2017 (Id. 9009550), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação corrida em 03/08/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 9377567. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO JUNIO ENEDINO FERREIRA (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001293-09.2017.8.11.0002 

AUTOR: EZIO JUNIO ENEDINO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Ezio Junior Enedino 

Ferreira propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

18/08/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de id. 4949826 a 4951738. Na 

decisão de id. 5044022 foi determinada a emenda da petição inicial, sendo 

esta cumprida com o aporte do documento de id. 5488125. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (id. 7365322), sendo que a requerida 

apresentou contestação (id. 8084521), alegando preliminarmente a 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo e a falta de 

interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido administrativo. No 

mérito aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no 

presente caso, alega que o Boletim de Ocorrência apresentado pela 

autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi 

produzido de forma unilateral. Ainda, afirma inexistir provas quanto à 

alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os 

honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A 

parte autora impugnou a contestação no id. 9658746. No id. 10807037 foi 

a juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão 

de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 10850897 e 11082056. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta Ezio Junior Enedino Ferreira 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz 

a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a 

parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com 

efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 4949877 e 5488125. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à formulação de requerimento 

administrativo tem-se como preenchido o pressuposto essencial para o 

exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA 
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EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, bem 

como ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez permanente. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 4949909 o 

Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto Socorro Municipal no qual 

consta que a parte autora sofreu acidente de trânsito envolvendo uma 

motocicleta. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu joelho direito, restando afetada a capacidade 

funcional em 75%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

10807037, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora e a sua lesão permanente no seu joelho direito. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela avaliação médica realizada durante a 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu joelho esquerdo em 75%, a lei estabelece o 

pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão da autora foi quantificada 

em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Ezio Enedino Ferreira em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la 
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ao pagamento do valor de R$ 2.531,125 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 18/08/2016 (Id. 4949909), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação 

corrida em 20/04/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 6793413. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005916-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANICE DA 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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005916-19.2017.8.11.0002 

AUTOR: MARIA JOANICE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Maria Joanice da Silva promove a 

presente ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A, requerendo a 

condenação da requerida ao pagamento da indenização referente ao 

Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito. Juntou documentos de id. 

9286983 a 9287151. A requerida apresentou contestação acompanhada 

de documentos (id. 10038904), alegando preliminarmente a necessidade 

de alteração do polo passivo da demanda, ausência de pedido 

administrado prévio e ainda manifestou acerca do princípio da causalidade 

e a sucumbência autora, bem como sobre a ausência de pressuposto e 

constituição válida do processo, e por fim afirmou a ocorrência de 

litispendência. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado 

pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, 

pois foi produzido de forma unilateral, bem como afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 10354334). O autor 

apresentou impugnação no id. 10718692 na qual refutou as preliminares 

alegadas e o mérito da contestação, contudo nada mencionou sobre a 

alegada litispendência. Nos ids. 11192604 e 11192604 as partes 

manifestaram acerca das provas que ainda pretendiam produzir. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Pois bem. Analisando 

os autos, observo que tramitam duas (02) ações que guardam entre si 

identidade entre a causa de pedir e pedido, sendo certo, ainda, que o 

presente feito é mais recente que o feito nº 1000652-21.2017.8.11.0002 

em trâmite nesta Vara, conforme consulta realizada no Sistema PJe. 

Nesse passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do Código de Processo Civil 

definem o instituto da litispendência, que nada mais é do que a identidade 

entre os três (03) elementos da ação, quais sejam partes, causa de pedir 

e pedido. Com efeito, nos autos nº 1000652-21.2017.8.11.0002 em trâmite 

neste juízo a autora direcionou o seu pedido em face da Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro DPVAT S/A., visando a obtenção da verba 

indenizatória relativo ao sinistro descrito nestes autos. Inclusive, juntou os 

mesmos documentos probatórios do sinistro em ambas as ações. 

Registre-se que qualquer seguradora que integre o consórcio do seguro 

DPVAT é responsável pelo pagamento das indenizações securitárias, fato 

que, a toda evidência, impede o ajuizamento de ações contendo o mesmo 

objeto e a mesma causa de pedir, ainda que em face de outra seguradora. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Coisa julgada. Tendo em vista a responsabilidade solidária das 

seguradoras integrantes do consórcio do seguro DPVAT quanto ao 

pagamento das indenizações, o anterior ajuizamento de ação de cobrança 

visando o recebimento do valor indenizatório, ainda que contra outra 

seguradora, configura hipótese de coisa julgada. Exegese dos arts. 502 e 

508, ambos do NCPC. Sentença mantida. 2. Sucumbência recursal. 

Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70071284129, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 30/11/2016) Sendo assim, havendo identidade de causa de 

pedir e pedido entre a presente demanda e os autos nº 

1000652-21.2017.8.11.0002, aliado ao fato de que as demandas foram 

ajuizadas em face de seguradoras que integram o consórcio do Seguro 

DPVAT, sendo elas responsáveis pelo pagamento da indenização, 

imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência. Essa inteligência, 

aliás, encontra amparo no seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

FACE AO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

REFORMA DA SENTENÇA COM O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO – DESCABIMENTO – REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE 

AJUIZADA – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 337, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO 

DESPROVIDO. Constatada a identidade de partes, causa de pedir e 

pedido, entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada, consoante 

previsão no art. 337, § 2º, do CPC/2015, a manutenção da decisão que 

reconheceu a ocorrência da litispendência se trata de medida imperativa.” 

(Ap 4215/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017). Portanto, diante da ocorrência da litispendência, a extinção 

do presente feito é medida que se impõe, uma vez que sua distribuição 

ocorreu no 04.08.2017, ou seja posteriormente a distribuição da ação n. 

1000652-21.2017.8.11.0002 ocorrida em 02.02.2017 (informações obtidas 

do PJe). Posto isso, julgo extinta a presente sem resolução do mérito, na 

forma do inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003984-93.2017.8.11.0002 

AUTOR: SILVINHA ALVES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Silvinha Alves da Luz 

Gomes propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

20/01/2015 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de id. 7814327 a 7819008. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (id. 9948552), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 10105804), alegando 

preliminarmente a necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária para regulação do sinistro, a falta de interesse de agir em 
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virtude da falta de prévio pedido administrativo e a ausência do laudo do 

IML. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido 

de forma unilateral, bem como alega a inadimplência do seguro obrigatório 

por parte do proprietário do veículo à época do sinistro. Afirma inexistir 

provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e os honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da 

condenação. A parte autora impugnou a contestação no id. 10659146. No 

id. 10711515 foi a juntada da avaliação médica realizada na parte autora 

durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a 

seu respeito nos ids. 10855575 e 10857614. Os autos vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se 

de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta Silvinha Alves da Luz 

Gomes em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Da falta de interesse de agir e da ausência de comprovação de 

entrega da documentação Aduz a parte requerida que a parte autora não 

comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à regulação 

do sinistro administrativo, bem como não esgotou a via administrativa para 

pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 7819008 e 8244004. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida, conforme ids. 7814327, 7819033, 7815464 e 7817916. 

Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da ausência de laudo do IML 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que 

se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma vez 

que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a 

produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que a 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez 

permanente e afirma que o proprietário do veículo envolvido no sinistro 

encontrava-se inadimplente com o pagamento do prêmio do Seguro 

Obrigatório, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 7817916 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de 
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trânsito envolvendo uma motocicleta. Ademais, a lei não traz em seu bojo 

que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. No que diz respeito à alegação 

da requerida de que o proprietário do veículo não havia realizado 

pagamento do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão entende como 

legítima a recusa ao pagamento da verba indenizatória, ressalto que a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do 

veículo envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “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 nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “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.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu pé esquerdo, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 10711515, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu joelho direito. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu joelho direito em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 

25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Silvinha Alves de Oliveira propôs contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 20/01/2015 (id. 7817916), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação em 30/06/2017 (STJ, Súmula 426). – id. 

9025502. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516723 Nr: 22652-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON CUNHA SENA JUNIOR, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Edilson Cunha Sena Junior, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504647 Nr: 16222-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE CAMPOS, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por MARCIO DE CAMPOS, em face de 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498614 Nr: 13021-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SALOMÃO DE SANTANA JUNIOR, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc. -

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Manoel Salomão de Santana Junior, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503522 Nr: 15622-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMEIRE DA SILVA COSTA, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT 

15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por SIMEIRE DA SILVA COSTA, em 

face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.
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Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504639 Nr: 16214-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE SANTANA DE SIQUEIRA, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Joice Santana de Siqueira, por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA 

(Processo n.º 12365-40.2015.811.0002 – código 402487), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 518522 Nr: 23643-08.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE DIAS DE QUEIROZ, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Lucilene Dias de Queiroz, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 349120 Nr: 15144-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GIACOMELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA JK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.610-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. NILSON ELY 

TRAJANO DE OLIVEIRA - OAB-MT 11610-A , NO PRAZO LEGAL, DO 

ÚLTIMO PARÁGRAFO DO R. DESPACHO DE P. 132, CUJO TEXTO SEGUE: 

"(...) Com a entrega da carta ao credor, intime-o para providenciar o 

andamento do feito quanto à diferença, tomando-se por base o valor da 

avaliação".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497082 Nr: 12226-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR CHAVES AGUIAR JUNIOR, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - OAB:OAB/MT 

8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Almir Chaves Aguiar Junior, por dependência 

aos autos da Falência de MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – 

código 316014), conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497083 Nr: 12227-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SOARES SANTANA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - OAB:OAB/MT 

8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por ANTONIO MARCOS SOARES 

SANTANA, em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497084 Nr: 12228-28.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA LOUZADA NEPONOCENO FREITAS, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - OAB:OAB/MT 

8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por ANGELICA LOUZADA 

NEPONOCENO FREITAS, em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498610 Nr: 13017-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BONDESPACHO ILDEFONSO BATISTA, 

BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Andreia Bondespacho Ildefonso Batista, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510706 Nr: 19381-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANANDREIA LESCANO REVELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto, etc.

 Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Zanandreia Lescano Reveles Pereira, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 
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sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516724 Nr: 22653-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINY AMORIM DA SILVA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Erivaldo de Souza Almeida, por dependência 

aos autos da Falência de MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.8411.0002 – 

código 316014), conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 523438 Nr: 259-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE FERNANDA DA SILVA RAMOS, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, RIO SUL 

ALIMENTOS LTDA - EPP (SUPERMERCADO COMPRE MAIS), ELIZANDRO 

JONIOR TONIAZZO, MAX ARIEL TONIAZZO, COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Inicialmente, verifica-se a existência de duas irregularidades que devem 

ser sanadas pelo autor para o prosseguimento adequado do feito.

A petição inicial encontra-se apócrifa, (fls.09), bem como a declaração de 

hipossuficiência não veio assinada (fls.11), motivo pelo qual há 

necessidade de emenda da exordial para que o patrono da autora 

regularize a exordial.

 Intime-se a parte autora para emendar a inicial, nos termos acima 

expostos, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

do NCPC). Prazo de 15 (quinze) dias

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206264 Nr: 2220-07.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGÊ CALÇADOS LTDA ME, THEREZINHA 

VILMA ROLIM, VERA ROLIM WENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PIRES PINTO - 

OAB:22610/A, Pamela Ghiotte Mateus - OAB:20.453-O, ROBERTA 

DRECH - OAB:RS 88.561, ROBERTO BECKER MISTURINI - OAB:68841/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. ROBERTO BECKER 

MISTURINI, ROBERTA DRECH, PAMELA GHIOTTE MATEUS E BRUNA PIRES 

PINTO - OAB/RS 68841 E 88561 - AINDA, OAB-MT 20453-0 E 22610-A, 

RESPECTIVAMENTE para juntar aos presentes autos( ou juntar nos autos 

da carta precatória a ser cumprida em SINOP-MT: 

16527-09.2017.811.0015) comprovante do pagamento da Diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> 

Emissão de Guias Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências 

>> Primeira Instância >> Número Único do Processo e preencher os 

demais dados, ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado 

mediante entrega de envelope, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 261887 Nr: 1094-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAC IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO GONÇALO DO NASCIMENTO, SILVANA 

MARIA DOS SANTOS, MARIA JOSE DE BARROS DO NASCIMENTO, EVA 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827, WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - 

OAB:17827/O

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, ATRAVÉS DO ADV. WILLIAN 

NASCIMENTO FONSECA - OAB-MT 17827/O DA PENHORA DE P. 221, 

REFERENTES AOS DOCUMENTOS DE P. 208 E 210, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 349120 Nr: 15144-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GIACOMELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA JK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.610-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. NILSON ELY 

TRAJANO DE OLIVEIRA, OAB-MT 11610-A, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DILIGÊNCIAS - JUNTO AO JUÍZO DEPRECADO 

DIRETAMENTE - PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA DAR CUMPRIMENTO AOS 

ATOS NECESSÁRIOS REFERENTES À CARTA PRECATÓRIA ENVIADA 

PARA PONTES E LACERDA-MT , CUJOS AUTOS RECEBERAM A 

NUMERAÇÃO ÚNICA: 11937-92.2017.811.0013 COM O CÓDIGO 158220, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 491418 Nr: 8881-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINNYCIUS SOUZA E SILVA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:7187

 Vistos, etc.

Verifica-se que o exequente requer pelo benefício da justiça gratuita, 

contudo no que concerne aos parâmetros para a concessão do benefício 

da gratuidade judiciaria, é indispensável à demonstração da efetiva 

necessidade de que trata o caput do art. 98 do CPC.

 Conforme o disposto: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade 

da justiça, na forma da lei.”, fazendo jus, neste caso, ao benificiário, 

conforme previsto no §3º do artigo 98, do CPC.

 Sendo assim, intime-se o exequente para que traga aos autos 

comprovação da sua situação financeira precária no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intima-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).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497079 Nr: 12223-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FRANCISCO DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - OAB:OAB/MT 

8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por ADRIANO FRANCISCO DA SILVA, 

em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498605 Nr: 13012-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação 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: MARCIA MARLI NOGUEIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, etc. -

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Marcia Marli Nogueira, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498615 Nr: 13022-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE BERNADETH DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Autos nº 13022-49.2017.811.0002 Id.498615

Visto, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Lenice Bernadeth de Almeida Conceição, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 500980 Nr: 14252-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - OAB:6.903-B MAT. 13

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO da parte Requerida/devedora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (Lei n.º 11.101/05, art. 

12), podendo juntar os documentos que possuir, bem como, indicar outras 

provas que entender necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501104 Nr: 14319-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE SILVA ARRUDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.,

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Mariene Silva Arruda, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501644 Nr: 14609-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA GOMES DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, LELIA FELIPE DOS SANTOS - OAB:10473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por ROSANIA GOMES DA SILVA, em 

face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503499 Nr: 15599-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o douto patrono da parte 

habilitante deixou de assinar a peça inicial, conforme fl. 06.

Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, providenciando 

as regularizações indicadas acima, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpre-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503500 Nr: 15600-82.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL DA SILVA AGUIAR, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por ROSENIL DA SILVA AGUIAR, em 

face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.
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Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503504 Nr: 15604-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANIL PEDRO CRUZ, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por JOVANIL PEDRO CRUZ, em face 

de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503504 Nr: 15604-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANIL PEDRO CRUZ, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por JOVANIL PEDRO CRUZ, em face 

de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503509 Nr: 15609-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIRA FÁTIMA PEREIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por JOANIRA FÁTIMA PEREIRA, em 

face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516734 Nr: 22662-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CHESSMAN DOS SANTOS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 
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SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Rafael Chessman dos Santos, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 2201-74.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LUSCENTI, SILVIA DONIZETE 

LUSCENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORO AGRO INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LUSCENTI - 

OAB:69888/SP, RÉGIS DANIEL LUSCENTI - OAB:OAB/SP 272.190, 

SILVIA DONIZETE LUSCENTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY E VASCONCELLOS 

OLIVEIRA - OAB:187700

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. MARIA 

APARECIDA LUSCENTI, SILVIA DONIZETE LUSCENTI E RÉGIS DANIEL 

LUSCENTI - OAB-SP 6988, 138819 E 272190, RESPECTIVAMENTE DO R. 

DESP. DE P. 1041 DO SR. JUIZ DO FORO DE SOROCABA-SP, CUJO TEXTO 

SEGUE EM SUA PARTE FINAL, NO PRAZO LEGAL. A SABER: "(...)Mais 

não o fosse, mesmo que o imóvel fosse de titularidade da executada, 

desnecessária seria a expedição de Carta Precatória à realização de seu 

arresto e penhora.Isso porque tais atos são passíveis de execução pelo 

próprio juízo da execução, independentemente de Carta Precatória, 

mediante a lavratura de termo nos autos, nos termos do art. 659, §4º, do 

CPC.Nesse sentido, já reconheceu o Egr. Tribunal de Justiça de São Paulo, 

in verbis:Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. 

Expedição de carta precatória para arresto de imóveis. Decisão alterada. 

Possibilidade de arresto de imóvel por termo nos autos e de expedição de 

certidão para averbação do arresto nos Cartórios de Registro de Imóveis. 

Recurso provido.(...).Não importa que o imóvel objeto da constrição esteja 

situado em outra unidade da federação, visto que o §4º do art. 659 do CPC 

não faz nenhuma ressalva a respeito. Há precedente desta Corte (...). Não 

é necessária a expedição de carta precatória". (Ag . 

2211987-93.2015.8.26.0000, Rel. Campos Mello)Assim e por não haver 

omissão na decisão embargada a ser suprida, nego provimento aos 

embargos declaratórios opostos.No mais, não havendo indicação concreta 

de outros bens passíveis de arresto no prazo de 05 dias, devolva-se a 

Carta Precatória, com as nossas homenagens.Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239910 Nr: 1296-25.2010.811.0002

 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: CLEVERSON ARANTES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184/A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 252556 Nr: 11664-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLANS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNAT SUNGLASSES COMÉRCIO DE 

OCULOS LTDA, GILBERTO RIOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Francisco 

Dorigan - OAB:49473/PR, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:OAB/MT 

6.588, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:OAB/MT 9173-B

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 398, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 261887 Nr: 1094-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAC IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO GONÇALO DO NASCIMENTO, SILVANA 

MARIA DOS SANTOS, MARIA JOSE DE BARROS DO NASCIMENTO, EVA 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827, WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - 

OAB:17827/O

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. FERNANDO 

ROBERTO FELFILI, OAB-MT 3923, DA R. DECISÃO DE P. 218, ITEM 4, CUJO 

TEXTO SEGUE EM SUA PARTE FINAL, TRANSCRITO A SEGUIR: "(...) 4 – 

Ato contínuo, proceda a avaliação dos bens (CPC, art. 870), intimando as 

partes no seguimento do respectivo laudo (CPC, art. 872, § 2º)". PARA 

TANTO, NO PRAZO LEGAL, DEVERÁ A AUTORA JUNTAR AOS AUTOS 

COMPROVANTES DO PAGAMENTO DAS 2 (DUAS) DILIGÊNCIAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA - REFERENTES ÀS AVALIAÇÕES DOS 2 (DOIS) 

BENS, MEDIANTE GUIAS A SEREM EMITIDAS NO SITE DO TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 278297 Nr: 21874-72.2011.811.0002

 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: EVANDRO LUIS FILIPIN, MARIA DAS DORES FILI´PIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307292 Nr: 3179-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITORA DE LIZ LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACKESON N. DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDITORA DE LIZ LTDA-ME, CNPJ: 

07773026000111. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Exequente, em conformidade com o despacho 

abaixo transcrito, para dar(em) prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, na forma do art. 485-II do CPC, pois o feito 

encontra-se paralisado há mais de 1 (um) ano, devendo para tanto 

PROMOVER REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

Despacho/Decisão: Visto.A citação por hora certa já foi deferida pela 

decisão de fl. 56.Assim, desentranhe-se o mandado de citação e 

verificando o Sr. Oficial de Justiça que, após ter procurado o executado 

por três vezes em seu domicílio ou residência, sem tê-lo encontrado, e que 

há suspeita de ocultação, fica autorizado a proceder à citação por hora 

certa, obedecendo rigorosamente a forma prescrita nos arts. 227 e 228, 

ambos do CPC.Realizada a citação por hora certa a Sra. Gestora Judicial 

deverá atender ao disposto no artigo 229, do CPC.No que tange ao pedido 

alternativo para citação do executado por edital, não há como se deferir, 

por ora, tal pleito, eis que conforme mencionado pelo próprio exequente o 

devedor está se “esquivando de ser encontrado” (sic – fl. 60) de modo 

que o mesmo não está em local incerto e não sabido.Expeça-se o 

necessário.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, NATHANNY DE 

CASTRO, digitei.

Várzea Grande, 19 de janeiro de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 314173 Nr: 10417-72.2013.811.0002

 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: ANÍSIO DE CAMPOS PINTO, ROSANGELA PEREIRA DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Na decisão inicial às fls. 29, determinou-se a citação da parte 

requerida e dos confinantes, expedição de edital para conhecimento de 

terceiros e interessados, bem assim a notificação do Município, Estado e 

União.Verifica-se que as Fazendas Públicas da União, do Estado e 

Município, tendo manifestado a inexistência de interesse na presente 

demanda(..)Diante de todo o exposto, determino:1)Considerando a 

informação da morte do requerido Raimundo Marques da Silva.Determino a 

retificação do polo passivo da presente demanda, fazendo constar como 

requerido o Espólio de Raimundo Marques da Silva representado pelo 

Inventariante Ronan Marques (fls. 58).2)Por outra banda, o petitório de fls. 

67, pretende a parte autora a citação do requerido por edital.Pois bem. O 

Código de Processo Civil é claro ao dispor que, somente após ser tentada 

a localização pessoal do réu por todas as formas, e estas resultarem 

infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.Manuseando os 

autos, verifico que foi tentada uma única vez no endereço indicado às fls. 

58, sendo certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, que não foi possível a 

citação, uma vez que não existe o número. Em sendo assim, indefiro a 

citação fictícia, devendo ser expedido o mandado de citação.3)Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

certidão de fls. 44, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos nos termos do art. 485, III, do NCPC, 

uma vez que já foi intimado a pronunciar acerca da referida certidão e 

quedou inerte. Intime-se e cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352957 Nr: 17972-09.2014.811.0002

 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: SILVIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIA MARTINS, Cpf: 34029540104, Rg: 

0491219-5, Filiação: Nicano Martins e Natalina Fernandes Martins, data de 

nascimento: 10/03/1966, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

separado(a) judicialmente, professora, Telefone 8425-3432. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 5 (dias) sob pena de extinção, na forma do ART.485 -III do 

CPC, pois o feito encontra-se abandonado há mais de 30 ( trinta) dias, 

devendo para tanto PROMOVER REGULAR ANDAMENTO DO FEITO

Despacho/Decisão: Ante o exposto, defiro o pleito e determino a 

expedição de ofício ao 1.º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

suste os efeitos do protesto de fl. 38, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.Ademais, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias, manifeste acerca 

da devolução do “AR” de fl. 36.Expeça-se o necessário.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, Blanca Analia Seijas 

Marquez, digitei.

Várzea Grande, 19 de janeiro de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390209 Nr: 5460-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLOCK TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, ORIDIO LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADV. SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS E JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB-MT 

14258-A E 19081-A RESPECTIVAMENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DILIGENCIAS - JUNTO AO 

JUÍZO DEPRECADO, NUMERAÇÃO : 10722-97.2017.811.0040, CÓDIGO 

182753 - PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DAR CUMPRIMENTO AOS 

ATOS NECESSÁRIOS CONSTANTES DO CAMPO FINALIDADE DA CARTA 

PRECATÓRIA ENCAMINHADA AO JUÍZO DE SORRISO-MT, ATRAVÉS DO 

SITE DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407300 Nr: 15282-70.2015.811.0002

 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: SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMABILIÁRIA 

VÁRZEA GRANDE SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEI TEREZINHA LORENZATTO, ATUAL 

MORADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651, PATRICIA REGINA DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OABMT14.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 145, no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440006 Nr: 6793-10.2016.811.0002

 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: FERNANDA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA

 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:

 Vistos, etc. Recebo a emenda á inicial, eis que apresentada, de forma 

satisfatória. Em razão da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios.(..)DETERMINO que sejam os autos encaminhados 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando à 

realização de sessão de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2018, 

às 09h20min, Mesa 04, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.Na audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo 

com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da 

situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto 

no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para 

resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias.As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC).Registro ainda que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC.Não havendo o comparecimento 

de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 do 

CPC).Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 473476 Nr: 22899-47.2016.811.0002

 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: MAITO RIBEIRO & BANDEIRA LTDA - ME, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:MT 9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Vistos, etc.Inicialmente, em se tratando de pessoa jurídica de direito 

privado, os requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita não 

são os mesmos para pessoa física, desde que, comprovem a 

impossibilidade de arcar com os ônus processuais. (...) Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA 

JURÍDICA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE 

JURÍDICA. Para que a pessoa física possa ser beneficiária da justiça 

gratuita basta a afirmação de sua pobreza, até prova em contrário, tendo 

em vista que milita em seu favor presunção iuris tantum de veracidade, a 

teor do disposto no §1º, art. 4º, da Lei Federal nº 1.060/50. Para a 

concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, há que se 

considerar que não milita em seu favor a presunção de veracidade da 

alegação de miserabilidade jurídica, devendo restar provados nos autos 

sua precária condição financeira. (TJMG; AGIN 1.0024.08.837343-6/0011; 

Belo Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 

11/03/2009; DJEMG 03/04/2009).Destarte, da análise dos documentos 

constantes nos autos verifico que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, CPC), devendo a 

pessoa jurídica, comprovar que não possui condições de arcar com as 

custas do processo. Fato que deverá estar comprovado nos autos por 

documento idôneo.Sendo assim, intime-se a parte autora para que traga 

aos autos comprovação da sua hipossuficiência no prazo de 15 (dias) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, do 

CPC).Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos 

conclusos.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 479512 Nr: 1769-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY APARECIDA PEDROSA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:MT 14.485

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que a parte habilitante não juntou nos 

autos o cálculo devidamente atualizado, como dispõe o artigo 9º, II da Lei 

nº 11.101/2005.

Sendo assim, intime-se o habilitante para, no prazo de 05 (cinco dias), 

juntar aos autos a planilha de cálculo devidamente atualizada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 495319 Nr: 11211-54.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS DE ARARUDA JUNIOR, E. C. BIANCHI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Campos 

de Paula - OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084, VINICIUS 

KENJI TANAKA - OAB:20773/0

 INTIMAÇÃO para o advogado da parte autora RICARDO BARBOSA DE 

ABREU, OAB/MT 14.278, retirar neste cartório a CETIDÃO DE TEOR DA 

SENTENÇA fls.64,expedida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497075 Nr: 12219-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMY MARIA DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por DORAMY MARIA DA SILVA, em 
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face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497078 Nr: 12222-21.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO DE SOUZA ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - 

OAB:OAB/MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Erivaldo de Souza Almeida, por dependência 

aos autos da Falência de MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.8411.0002 – 

código 316014), conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497081 Nr: 12225-73.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VALÉRIA PEDRO DE SOUSA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - OAB:OAB/MT 

8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por ANA VALÉRIA PEDRO DE SOUSA, 

em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498597 Nr: 13005-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA SOUZA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por CRISTIANE PEREIRA SOUZA, em 

face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498603 Nr: 13010-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RODOLFO PEREIRA SIQUEIRA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por DIEGO RODOLFO PEREIRA 

SIQUEIRA, em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498603 Nr: 13010-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RODOLFO PEREIRA SIQUEIRA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por DIEGO RODOLFO PEREIRA 

SIQUEIRA, em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503495 Nr: 15595-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação 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: SANDRA DE SOUZA LEITE DA COSTA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por SANDRA DE SOUZA LEITE DA 

COSTA, em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503505 Nr: 15605-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIR APARECIDA DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por NEIDIR APARECIDA DA SILVA, em 

face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503508 Nr: 15608-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARQUES DA SILVA PEREIRA, Bruno 

Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por ORLANDO MARQUES DA SILVA 

PEREIRA, em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503511 Nr: 15611-14.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIANE DOS SANTOS ARRUDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Alziane dos Santos Arruda, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504642 Nr: 16217-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARCIO BARBOSA DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, etc.

Inicialmente, verifica-se a existência de uma irregularidade que devem ser 

sanada pelo autor para o prosseguimento adequado do feito.

A procuração ad judicia se encontra apócrifa (fl. 04), motivo pelo qual há 

necessidade de emenda para que o autor regularize a exordial.

 Intime-se a parte autora para emendar a inicial, nos termos acima 

expostos, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

do CPC). Prazo de 15 (quinze) dias.Intima-se, Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510122 Nr: 19107-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTINA GOMES DE BRITO, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por PATRICIA CRISTINA GOMES DE 

BRITO, em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 516150 Nr: 22339-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA TAVARES DE ALENCAR, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Compre Mais Supermecados 

LTDA - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3287/MT, KARLLA 

PATRICIA SOUZA - OAB:5264, TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta Patricia Tavares de Alencar, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516720 Nr: 22650-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON RICARDO DAMASCENO ARRUDA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Arilson Ricardo Damasceno Arruda, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.8411.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516722 Nr: 22651-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA BERTONI DA COSTA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc. -

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Rozana Bertoni da Costa, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516729 Nr: 22657-54.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO BRUNO DOS SANTOS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Thiago Bruno dos Santos, por dependência aos 

autos da Falência de MASSA FALIDA COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.8411.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 522157 Nr: 25536-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLDO FERREIRA DOS SANTOS, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - 

OAB:11161/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Visto, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Arnoldo Ferreira dos Santos, por dependência 

aos autos da Falência de MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – 

código 316014), conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 523437 Nr: 258-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA LUZIA BARBOSA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, RIO SUL 

ALIMENTOS LTDA - EPP (SUPERMERCADO COMPRE MAIS), COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, etc.

Inicialmente, verifica-se a existência de duas irregularidades que devem 

ser sanadas pelo autor para o prosseguimento adequado do feito.

A petição inicial encontra-se apócrifa, (fls.09), bem como a declaração de 

hipossuficiência não veio assinada (fls.11), motivo pelo qual há 

necessidade de emenda da exordial para que o patrono da autora 

regularize a exordial.

 Intime-se a parte autora para emendar a inicial, nos termos acima 

expostos, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

do NCPC). Prazo de 15 (quinze) dias

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426861 Nr: 25564-70.2015.811.0002

 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: HORLEI BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Recebo a emenda á inicial, eis que apresentada, de forma 

satisfatória. Em razão da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios.(...).DETERMINO que sejam os autos encaminhados 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando à 

realização de sessão de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2018, 

às 09h40min, Mesa 04, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.Na audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo 

com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da 

situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto 

no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para 

resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias.As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC).Registro ainda que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC.Não havendo o comparecimento 

de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 do 

CPC).Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 485964 Nr: 5620-14.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZELIR BRENDA DE ALMEIDA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:18803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que a parte habilitante não juntou nos 

autos o cálculo devidamente atualizado, bem como os documentos 

comprobatórios do crédito oriundos da Justiça do Trabalho, conforme 

determina o artigo 9º, II e III da Lei nº 11.101/2005.

Sendo assim, intime-se o habilitante para, no prazo de 05 (cinco dias), 

juntar aos autos os documentos comprobatórios do crédito em discussão, 

sob pena de indeferimento da petição inicial.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503225 Nr: 15451-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR LIMA DIAS, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTERS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETOS - OAB:15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por GILMAR LIMA DIAS, em face de 

NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - LTDA, (Processo n.º 

12905-29.2015.811.0002 – Código: 402959), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503502 Nr: 15602-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO LIMA BONFIM, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 

conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por BRENO LIMA BONFIM, em face de 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 508417 Nr: 18159-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DA SILVA MORAIS, VITTOR ARTHUR GALDINO 

ROCKENBARCH GALDINO, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:18803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETOS - OAB:15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que a parte habilitante não juntou nos 

autos o cálculo devidamente atualizado, bem como os documentos 

comprobatórios do crédito oriundos da Justiça do Trabalho, conforme 

determina o artigo 9º, II e III da Lei nº 11.101/2005.

Sendo assim, intime-se o habilitante para, no prazo de 05 (cinco dias), 

juntar aos autos os documentos comprobatórios do crédito em discussão, 

sob pena de indeferimento da petição inicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 509394 Nr: 18677-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS GONÇALO DE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, Bruno Medeiros Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:18803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o douto patrono da parte 

habilitante deixou de assinar a peça inicial, conforme fl. 06.

Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, providenciando 

as regularizações indicadas acima, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510123 Nr: 19108-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FRANCILENE GONÇALVES PEIXOTO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA, 
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conforme autoriza o §5º do artigo 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

Impugnação de Credores, proposta por ANTONIA FRANCILENE 

GONÇALVES PEIXOTO, em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – Código: 316014), 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516731 Nr: 22659-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS FARIAS LARA MONTENEGRO, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, proposta por Silas Farias Lara 

Montenegro, em face de MASSA FALIDA COMPRE MAIS SUPERMERCADO 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 - código 316014), conforme 

autoriza os art.9º e 10º da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 517808 Nr: 23235-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAGNER DA SILVA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUÊZ - 

OAB:22.947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, etc.

 Compulsionando os autos verifica-se que a habilitante não juntou nos 

autos a certidão de crédito trabalhista, conforme determina o Art. 9º da Lei 

11.101/2005.

Sendo assim, intime-se o habilitante para, no prazo de 05 (cinco dias), 

juntar aos autos os documentos comprobatórios do crédito que se 

pretende ver habilitado e o cálculo atualizado, sob pena de indeferimento 

da petição inicial.

 Intime-se. Cumpra-se

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000445-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MARCONDES NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA OAB - 302.206.026-20 

(REPRESENTANTE)

 

Vistos, LEÃO MARCONDES CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE MÁQUINAS PESADAS LTDA - EPP impetrou mandado de segurança c/c 

pedido liminar em face do PODER PÚBLICO MUNICIPAL, alegando que a 

autora foi inabilitada no certame licitatório de nº 011/2017, por não 

preencher os requisitos dos itens do edital (itens 10.8.3.2 e 10.8.3.1) o 

que ocasionou sua inabilitação. Informou que a abertura das propostas 

ocorreriam na data de 25/01/2018 às 8:30 e requereu ao final a 

concessão da medida liminar para provisoriamente garantir a imediata 

suspensão da Licitação Pública Concorrência nº 11/2017, bem como todo 

ato administrativo tendente a contratação da empresa declarada 

vencedora até julgamento do mérito. Anexou documentos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, ressalto que, no mandado de segurança 

as provas devem estar pré-constituídas, de modo a evidenciar a latente 

ofensa ao direito líquido e certo. Acontece que, nesse caso, o direito 

líquido e certo não está pré-constituído. Esse juízo não consegue 

visualizá-los de plano. Ou seja, não foram atendidos os requisitos 

intrínsecos para impetração do respectivo mandado de segurança e, em 

via mandamental não se concede a segurança com dúvida em relação ao 

direito líquido e certo, bem como, é inviável a instrução para produção de 

prova em ação mandamental. Sem maiores delongas, verifico que, no caso 

em tela, a impetrante não nominou a autoridade coatora corretamente, bem 

como não trouxe o Edital da Concorrência Pública nº 011/2017. Segundo 

ensinamento do Professor Hely Lopes Meirelles, “direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante; se a sua existência for duvidosa; se a 

sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (“Mandado de 

Segurança”, 13ª edição, RT, pág. 13/14). É sabido, ainda, que o pedido 

deve ser apoiado, necessariamente, em fatos incontroversos, ou em 

documento inequívoco, e não em questões que reclamam produção de 

provas, já que a estreita via do mandado de segurança não se presta para 

tal fim, o que impede a apreciação do pedido de suspensão da 

Concorrência Pública nº 11/2017, por falta de prova inequívoca da 

existência do ato coator tido por ilegal e abusivo. Com efeito, como acima 

afirmado, o caso demanda maior dilação probatória o que obsta a análise 

da pretensão do impetrante na estreita via do mandado de segurança. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA. IMPOSSIBILIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A verificação da procedência dos 
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argumentos expendidos no mandado de segurança demandaria ampla 

investigação, por dilação probatória, o que é inadmissível na via do 

mandado de segurança, que, como cediço, pressupõe prova 

pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante. 2. Agravo 

Regimental não provido.” (STJ – AgRg no RMS: 38494 RJ 2012/0134345-3, 

Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJ 08/04/2014, Terceira 

Turma) Por tais motivos, sem mais delongas, indefiro a inicial ao passo em 

que julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, incisos I e IV do NCPC, c/c com o artigo 10, da Lei nº 

12.016/2009. Processo isento de custas (art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso). Descabida a condenação em 

honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/ 2009). Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do NCPC. P.R.I. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000887-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENI SHAIANE DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Sobre a petição de Id 6784279, manifeste a parte autora, no prazo 

de até 05 (cinco) dias. A inércia será entendida como anuência. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 96508 Nr: 5962-11.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Vieira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários, sendo: Banco, Agência, 

Conta Corrente/Poupança, CPF, Titularidade, para transferência do valor 

depositado relativo à RPV dos honorários sucumbenciais em nome de 

Vera Lucia da Conceição Arruda.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 311310 Nr: 7384-74.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora abandonou a causa por mais de trinta (30) dias, não 

promovendo ato que lhe competia, sendo determinada a intimação pessoal 

da parte autora (fl.125), tendo sido devidamente intimada por edital 

conforme certidão (fl.131), sob pena de extinção do feito, decorrendo 

prazo sem manifestação conforme certidão de fl. 133.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito. 

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.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 296684 Nr: 17035-67.2012.811.0002

 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: RAIMUNDA PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de aposentadoria por Idade Rural c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars, entre as partes acima 

identificadas, onde a parte Autora, pretende a implantação do benefício de 

aposentadoria por idade rural, bem como a obrigação de pagar quantia 

específica referente aos atrasados. Juntou documentos.

Aberta audiência de instrução e julgamento, à parte autora requereu a 

desistência da ação. Instado a manifestar, a parte Ré não concordou com 

a desistência (fl. 48). Sobrevindo sentença, a qual foi anulada, para que a 

Autora também renunciasse sobre o direito o qual se funda a ação.

Diante do exposto, e da não insurgência da parte Ré, homologo o pedido 

de desistência, com renúncia a pretensão formulada nesta ação, 

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, do Novo Código de Processo Civil,

A teor do artigo 90, do NCPC, cabe à parte desistente, ora parte autora, 

arcar com o pagamento das despesas processuais e os honorários 

advocatícios, de forma que os fixo com base no artigo 85, § 8º, do CPC, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conquanto, em razão de ser 

justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade. Autorizo o 

desentranhamento dos documentos juntados aos autos.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se a baixa no registro da ação e arquive-se com as cautelas 

legais.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 381339 Nr: 27762-17.2014.811.0002

 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: JULIANA FERREIRA DA SILVA

 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, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de concessão de benefício assistencial c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars, entre as partes acima 

identificadas, onde a parte Autora, pretende a implantação do benefício de 

amparo social. Juntou documentos.

Por fim, a parte Autora formulou pedido de desistência da ação, inclusive 

do direito do qual se funda a ação.

Diante do exposto, e da não insurgência da parte Ré, homologo o pedido 

de desistência, com renúncia a pretensão formulada nesta ação, 

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, do Novo Código de Processo Civil,
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A teor do artigo 90, do NCPC, cabe à parte desistente, ora parte autora, 

arcar com o pagamento das despesas processuais e os honorários 

advocatícios, de forma que os fixo com base no artigo 85, § 8º, do CPC, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conquanto, em razão de ser 

justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade. Autorizo o 

desentranhamento dos documentos juntados aos autos.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se a baixa no registro da ação e arquive-se com as cautelas 

legais.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425001 Nr: 24600-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATIVIDADE MARTINS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 444328 Nr: 9018-03.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:9459

 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.

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 parte autora, nascida em 17/07/1953, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2013.

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 2013), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário.

Para a comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em 

juízo, o seguinte documento: conta de energia, classe rural, mês 07/2015; 

extrato previdenciário – CNIS cidadão com vínculo urbano do período de 

19/11/1973 a 10/2004; carteira do sindicato rural com emissão em 

03/12/2003; folha de cadastro onde consta a localidade como zona rural, 

datada em 03/12/2015; receituário agronômico emitido em 21/02/2014; 

termo de notificação do INDEA-MT recebido em 25/09/2014; carta da 

Cemat datada em 10/11/2012; requerimento junto ao INTERMAT datado em 

24/03/2015; recibo de inscrição do imóvel rural no CAR em 04/03/2015 e 

18/01/2016; edital de convocação para eleição da nova diretoria da 

Associação da Comunidade Negra Rural Quilombo Jacaré dos Pretos em 

12/02/2008; notas fiscais com emissão entre 21/02/2014 e 19/05/2015. 

Assim, há um grande vácuo documental dentro do período de carência.

Conforme CNIS apresentado pelo INSS (fls. 66/70), a parte Autora exerceu 

atividade urbana do período de 19/11/1973 a 18/03/1976; 12/01/1977 a 

08/02/1977; 06/04/1977; 26/01/1981 a 29/09/1981; 02/12/1981 a 

25/02/1982; 09/03/1982 a 31/12/1984; 01/02/1986 a 10/04/1988; 

10/10/1994 a 31/03/1995; 02/08/1995 a 05/11/1995; 03/09/2001 a 12/2003; 

05/01/2004 a 10/2004.

Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora e ouvidas as testemunhas.

A parte autora em seu depoimento declarou que tem 64 anos, nasceu no 

município de Nossa Senhora do Livramento; trabalha como pequeno 

produtor desde criança, sempre trabalhou na área rural, plantando roça, 

cuidando das criações de galinha; herdou do seu pai 20 hectares; não 

possui maquinário e nem funcionário; mora sozinho.

Afirmou a testemunha Benedito Neves Metelo que mora na fazenda no 

município de Nossa Senhora do Livramento, desde que conhece o autor 

ele mora na roça, próximo da terra dele, que também recebeu por herança 

do pai; do período que conhece o autor ele trabalha na roça – agricultura 

de subsistência; em curto período sabe que o autor trabalhou no município 

como motorista; fora esse trabalho o autor vive da roça, planta banana, 

mandioca e cana e desse dinheiro que o autor sobrevive; não possui 

maquinário, nem funcionário, mora sozinho.

A testemunha Odilon Caitano do Nascimento nasceu em Nossa Senhora 

do Livramento e sempre morou lá; conhece desde pequeno o autor, tem 

um bom tempo que o conhece; desde que conhece o autor e seu pai ele 

trabalha na roça, é sua profissão; a testemunha não tem sítio, mas tem 

uma chácara, que era vizinha do pai do autor; o autor era motorista do 

município na zona rural, mas sempre morou na roça; tem uns 2 meses da 

última vez que foi na roça do autor, e tinha cana e banana, no máximo a 

área plantada é de 1 hectare, o autor não tem carro, tem moto; não possui 

maquinário, tem charrete de cavalo.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não 

apresentou início de prova material da atividade agrícola, com exceção da 

carteira do sindicato rural com emissão em 03/12/2003, sendo que tal 

documento não serve como início de prova material do labor rural porque 

notório o seu caráter meramente declaratório, particular e destituída de fé 

pública, valendo-se das informações prestadas pela própria parte 

interessada.

Não há documentos anteriores ou posteriores sobre a atividade alegada.

Além da ausência de início de prova material, a prova oral produzida não 

corrobora à sua pretensão, já que as testemunhas relatam o exercício de 

atividade rural, bem como o período que trabalhou como motorista do 

município, sendo que o autor afirmou que sempre trabalhou na roça, porém 

ostenta contribuições como empregado.

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 
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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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 223175 Nr: 3334-44.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. S. E L.C.S rep. Por sua avó TEREZINHA DE JESUS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305/MT, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, ELIMARI CUNHA FONTES - 

OAB:18.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária em que os Autores pretendem o benefício 

de pensão por morte decorrente do falecimento do seu pai, Sr. Reinaldo 

Rodrigues da Silva.

O feito foi devidamente instruído e julgado, tendo sido determinada a baixa 

dos autos a este juízo de primeiro grau, para o fim de que os Autores 

comprovassem o requerimento na via administrativa, nos termos do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão 

geral no julgamento do RE 631240/MG.

Comprovado o indeferimento do benefício na via administrativa ou a 

impossibilidade de fazê-lo por conta do falecimento da parte Autora, 

estando caracterizado o interesse de agir. Intimadas as partes para 

requererem o que entenderem de direito, inclusive para manifestarem-se 

sobre as provas e demais atos já produzidos nos autos, em razão do 

requerido já ter apresentado contestação. As partes ratificaram todas as 

provas já produzidas nos autos, sendo oportunizada a apresentação de 

alegações finais ou sobrevindo manifestação pelo julgamento da lide.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando que o feito encontra-se regularmente instruído, tendo ambas 

as partes, peticionado, requerendo a ratificação das provas constantes 

nos autos, passo a decidir.

Para que os dependentes do segurado tenham direito à percepção do 

benefício de pensão por morte é necessária a presença de alguns 

requisitos para a sua concessão, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) 

a condição de dependente; e c) a qualidade de segurado do falecido.

Na hipótese, a ocorrência do evento morte e a condição de dependentes 

encontram-se devidamente comprovadas pelas certidões de óbito e de 

nascimento.

A qualidade de segurado do de cujus restou comprovada pelo CNIS 

juntado aos autos, na qual se verifica vários vínculos urbanos nos 

períodos de 26/01/2000 a 16/02/2006, bem como a concessão de 

auxílio-doença no período de 02/12/2005 a 17/01/2006 e 07/06/2007.

Nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.213/91 o segurado que 

deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social 

manterá a qualidade de segurado até 12 (doze) meses após a cessação 

de recolhimento das contribuições, podendo esse prazo, nos termos do § 

1º do indicado artigo, ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se o 

segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais 

sem interrupção que acarrete à perda da qualidade de segurado.

Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de 

pensão por morte, deve ser concedido o pedido pleiteado.

Salienta-se que a pensão por morte, havendo mais de uma pensionista, 

como no caso, será rateada entre todos em partes iguais, nos termos do 

art. 77 da Lei nº 8.213/91, sendo que atingido o limite de idade de 21 anos, 

a partir de quando será devida no percentual de 100% para o dependente 

remanescente.

No caso dos autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da 

data do ajuizamento da ação, em observância ao entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, firmado no RE nº 631240, considerando que o 

feito foi suspenso para apresentação de requerimento administrativo em 

razão de determinação judicial para cumprimento desta diligência. De igual 

modo, observo que na hipótese da impossibilidade de fazê-lo, em razão do 

falecimento da parte Autora no curso processual, o termo inicial do 

benefício deve ser da data do ajuizamento da ação.

Posto isso, julgo procedentes os pedidos veiculados na petição inicial, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

pensão por morte, no valor de um salário mínimo vigente em cada 

competência, retroativamente à data da propositura da ação, observada a 

prescrição quinquenal, eventuais parcelas pagas, em razão da concessão 

de antecipação de tutela. Por consequência, resolvo o mérito da causa, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC.

No caso de informação da parte Autora, de que apesar da tutela de 

urgência, até o momento não foi implantando o benefício o qual se pleiteia, 

e em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (art. 300 do CPC), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado. 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pela AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de pensão por morte, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários.

A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, 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. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.

Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual mínimo sobre 

valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em liquidação, 

tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

Sem prejuízo, tendo em vista que o Autor Lucas Camargo da Silva 

completou a maioridade civil no curso da ação, determino sua intimação 

pessoal para que no prazo de até 10 (dez) dias constitua advogado 

regularizando o instrumento procuratório inicialmente acostado.

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

§3º, inciso I do CPC. Havendo interposição de recurso de apelação, o 

serviço cartorário deverá intimar de pronto o apelado, para apresentação 

de contrarrazões, e caso esse, interpuser apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões. Após, sejam os recursos 

remetidos ao tribunal, conforme determinação do artigo 1.010, §3º, do 

CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se.

P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303125 Nr: 24037-88.2012.811.0002

 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: MARCELO ELEUTÉRIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPEIRI - 

OAB:11.574, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora/Apelada, para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 117/119, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 319112 Nr: 15490-25.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ODALI DA SILVA, DIRCE RIBEIRO DOS 

SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, GISELIA 

SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO VENTURA DA SILVA 

MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 319677 Nr: 16046-27.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:MT/21.853/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora/Apelada, para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 140/148, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 352718 Nr: 17813-66.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DA SILVA

 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, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 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 uma testemunha.

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 parte autora, nascida em 09/05/1954, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2009.

Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (168 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2009), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário.

Para a comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em 

juízo, o seguinte documento: certidão de casamento realizado em 

12/05/1972 com o Sr. Redelvim Niles da Silva, cuja profissão era lavrador.

Conforme CNIS apresentado pelo INSS (fls. 47/50), o esposo da parte 

Autora exerceu atividade urbana do período de 22/08/1977 a 01/04/1986.

Resumo das provas orais:

Depoimento da parte autora: tem 63 anos de idade; viúva do Sr. Redelvim; 

o esposo era agricultor e depois pedreiro quando vieram para cidade; 

faleceu faz uns 05 anos; trabalha em casa, desde que saiu da roça; 

trabalhou na roça desde criança, inicialmente com o pai, e depois ajudando 

o esposo; o esposo trabalhou de pedreiro 01 ano antes de falecer, 

quando saiu da roça; a autora recebe pensão por morte do esposo; a roça 

era na “Piteira” depois de Juscimeira; arrendava a terra de propriedade de 

seu pai; não tem documento da área, faz tempo que o seu pai faleceu; 

afirmou que o seu falecido esposo trabalhou nas empresas nominadas 

pelo Juiz, porém a autora continuou trabalhando na roça; sendo que as 

empresas eram em Belo Horizonte, período em que a autora continuou 

morando nas terras de seu pai, plantando roça; plantou roça de 3 

hectares juntamente com seu pai e irmãos.

Testemunha: tem 60 anos de idade; nasceu em Cuiabá; já morou perto do 

sítio da autora no município de Juscimeira; conhece a autora há 40 anos; 

conheceu o pai da autora e vagamente o falecido esposo da autora, 

porque começou a estudar, então não se encontravam com frequência; a 

autora morou a vida toda no sítio porque fez pouco tempo que mudou para 

Cuiabá; a autora mora no bairro Cristo Rei e a testemunha também; a 

autora sempre trabalhou na roça.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não 

apresentou início de prova material da atividade agrícola, com exceção da 

certidão de casamento realizado em 12/05/1972.

Não há documentos anteriores ou posteriores sobre a atividade alegada.

Além da ausência de início de prova material, a prova oral produzida não 

corrobora à sua pretensão, já que o falecido esposo exerceu atividade 

urbana até a data do óbito e não há prova do alegado trabalho rural na 

propriedade de seu pai.

Destarte, não comprovado o exercício da atividade rural alegada, pelo 

prazo de 168 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 386434 Nr: 2911-74.2015.811.0002

 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: MARTINHA BISPO MONGE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 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.

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 parte autora, nascida em 06/03/1942, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 1997.

Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (96 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 1997), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário.

Para a comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em 

juízo, o seguinte documento: certidão de casamento realizado em 

02/09/1976 com o Sr. Olimpio Nedonho da Costa; pensão por morte 

previdenciária rural (DIB 06/09/1996).

Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora e ouvidas as testemunhas.

A parte autora declarou que tem 77 anos, atualmente morando em Várzea 

Grande, depois que o marido faleceu; nasceu no município de Nossa 

Senhora do Livramento; morou no sítio, trabalhando na roça, em área 

cedida por terceiro – Sr. Osvaldo Botelho até o marido falecer; o marido da 

autora as vezes trabalhava como diarista; a autora cresceu trabalhando 

na roça; não tem estudo; nunca trabalhou de carteira assinada; a Fazenda 

Tamarineiro era de propriedade do Sr. Osvaldo Botelho, que cedia a terra 

para morar; depois foi para Fazenda “Maria de Tambará”, do mesmo 

proprietário, depois que o esposo faleceu saiu da roça; a autora era 

ajudada pelo irmão, trocando o dia, plantando milho, feijão, tudo para 

subsistência; trabalho manual.

A testemunha, Sra Eva Alves da Silva Arruda, tem 54 anos de idade, 

nasceu em Minas Gerais, veio com 03 anos de idade para Mato Grosso; 

morou uns 10 anos na Fazenda “Tamarineira” com o seu pai; não soube 

precisar a localização da referida fazenda; saiu da fazenda ela tinha uns 

10 anos; lembra da autora lá no sítio e sabe que ela continuou morando lá, 

mas a testemunha nunca mais voltou na fazenda; sabe que a autora 

plantava roça; não lembra do nome do proprietário da fazenda; o pai dela 

trabalhava para os outros, como empreitada – “diarista”; tinha notícia da 

autora pelo pai da testemunha; o esposo da autora trabalhava na fazenda 

dos outros; plantava mandioca e arroz e criava galinha.

A testemunha Sra. Jurema Tereza Bonato declarou que tem 71 anos de 

idade, nasceu em Caxias do Sul, veio para Mato Grosso no ano de 1970, 

vindo a morar em Várzea Grande; conhece a autora há 35 anos de idade; 

o seu marido era gerente de uma fazenda na qual a autora trabalhava - 

Fazenda Tamarineira, no período de 04 anos; não soube precisar a 

localização da fazenda; a autora trabalhava na lavoura, na roça, onde 

plantava de tudo, abóbora, milho; o seu marido administrava os peões da 

fazenda, a qual não era muito grande, onde plantava roça; trabalhava para 

o proprietário da fazenda; a autora e o seu marido era empregado do dono 

da fazenda, moravam na fazenda, plantavam roça para o patrão; o patrão 

dava um pedaço de terra para eles trabalharem, tendo que ajudar o patrão 

em outros trabalhos na propriedade, tinha roça de milho, feijão, arroz, 

abóbora, mandioca; a autora as vezes ajudava o marido na roça ou ficava 

em casa por conta das crianças pequenas.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não 

apresentou início de prova material da atividade agrícola, com exceção do 

falecido esposo ser aposentado por idade rural.

Não há documentos anteriores ou posteriores sobre a atividade alegada.

Além da ausência de início de prova material, a prova oral produzida não 

corrobora à sua pretensão, já que as testemunhas afirmaram que 

trabalhavam para o proprietário da fazenda, sendo que a última 

testemunha morou tão somente 04 anos na fazenda onde alega o 

exercício de atividade rural pela autora.

Destarte, não comprovado o exercício da atividade rural alegada, pelo 

prazo de 96 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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 394220 Nr: 7917-62.2015.811.0002

 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: JOSÉ GONÇALO DE CAMPOS

 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:

 Vistos,

Trata-se de ação de pensão por morte entre as partes acima identificadas, 

onde a parte Autora narra a convivência com o “de cujus”, o qual 

trabalhou nas lides rurais, sendo segurado especial da previdência, 

fazendo jus ao benefício de pensão por morte.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial.

Apresentada réplica à contestação.

Em instrução foi inquirida uma testemunha arrolada pela parte Autora, bem 

como colhido o seu depoimento pessoal.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pensão por morte está prevista nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213/91, 

sendo devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não.

O artigo 16 da Lei 8.213/91, por seu turno, distribui os dependentes de 

segurados previdenciários em três classes, sendo que a existência de 

dependentes da classe precedente exclui os dependentes das classes 

seguintes do direito às prestações.

Para aqueles que estão incluídos na primeira classe 

(cônjuge,companheiro, filho não emancipado, de qualquer condição, menor 

de 21 anos ou inválido),a dependência econômica é presumida. Para os 
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integrantes das demais classes,a dependência econômica necessita ser 

provada.

É importante ressaltar, também, que – embora a lei não exija carência para 

a concessão do benefício em pauta – é necessário que o instituidor 

ostentasse a condição de segurado na data do óbito.

No caso concreto, a parte Autora comprovou que o(a) instituidor(a) 

faleceu em 12/01/1989, fl. 11.

Os pontos controvertidos, portanto, referem-se à questão de saber se o 

falecido ostentava ou não a condição de segurado previdenciário na data 

do óbito e, em caso positivo, se a parte autora comprovou que vivia em 

união estável com o “de cujus” na época do falecimento.

Passo a verificar se a falecida possuía qualidade de segurado.

Conforme CNIS apresentado pelo INSS (fls. 23/27), a parte Autora exerceu 

atividade urbana do período de 10/06/1974 a 28/04/1976; 22/03/1977 a 

14/05/1977; 02/01/1983 a 08/1984; 02/09/1984 a 30/11/1985; 01/10/1986 a 

22/10/1991; 26/10/1992 a 12/1993; 27/10/1992 a 12/1994; 12/08/1997 a 

23/03/2001; 08/2004 a 02/2005 (recolhimento facultativo); e, com último 

vínculo em 03/01/2007.

Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora e ouvida a testemunha o Sr. Antônio Viegas de Pinho.

A parte autora declarou que tem 68 anos de idade, mora na localidade de 

capão grande dentro de Várzea Grande onde mora há 62 anos; trabalha 

com roça; sempre trabalhou com roça; começou a trabalhar com 08 anos; 

plantava banana, mandioca, banana, quiabo, sustentando sua família só 

com a roça, plantando na área de propriedade de seu pai, cuja área tem 5 

hectares; nunca trabalhou em nenhuma empresa como empregado; 

trabalhou na Cecontec; trabalhou como matador no frigorífico; trabalhou no 

curtume; trabalhou no frigorífico; desde que nasceu vive na zona rural; 

trabalhava na atividade rural nos finais de semana com a ajuda da esposa; 

sua esposa nunca trabalhou na atividade urbana.

A testemunha, de igual modo, declarou que tem 59 anos de idade; trabalha 

com lavoura; na localidade de capão grande; que conhece a parte Autora 

há 30 anos; desde que conhece a parte Autora ele sempre trabalhou na 

roça; vizinho de roça; conheceu a esposa da parte Autora; a esposa 

ajudava a parte Autora na atividade rural; afirma que a esposa até o óbito 

era trabalhadora rural.

Neste contexto, não restam dúvidas de que não houve, atividade rural em 

regime de economia familiar, logo a falecida jamais ostentou a qualidade de 

segurada no momento do óbito.

Em suma, parte Autora não faz jus ao benefício requerido.

 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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 430858 Nr: 1394-97.2016.811.0002

 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: MARIA MARQUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004079-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH REOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ELIZABETH REOLON, qualificada nos autos em epígrafe, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do 

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, pessoa jurídica de 

direito público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos últimos 05 (cinco) anos. Argumenta que com a conversão da moeda 

antiga cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus 

vencimentos reduzidos em 11,98% (onze por cento e noventa e oito 

pontos percentuais), afrontando o princípio constitucional da 

irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está amplamente 

debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à recomposição 

salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a 

condenação do réu na obrigação de incorporar os 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) em suas remunerações na próxima folha de 

pagamento, além de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, em 

valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de 

mora e correção monetária, bem como a fixação de multa diária no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Junta fichas 

financeiras. O pedido liminar foi indeferido. Em contestação, o réu 

sustenta, preliminarmente, a prescrição em razão do advento de norma de 

reestruturação de carreira e remuneração dos servidores do executivo 

municipal, pugnando pela extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do 

CPC. No mérito, aduz que a conversão da moeda para URV era feita na 

data do efetivo pagamento dos salários do funcionalismo municipal, motivo 

pelo qual as diferenças pleiteadas já foram devidamente pagas a 

servidora, ressaltando, ainda, que a autora foi admitida em 2006 e, que à 

época da conversão sequer existia o cargo por ela ocupado, não 

havendo, pois, que se falar em perda salarial. Em caso de procedência, 

pede que eventual diferença salarial seja apurada em liquidação de 

sentença. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na contestação 

e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se 

a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

cabendo salientar que a apuração da defasagem na remuneração da 

servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o recente entendimento da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 

CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 
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sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO NA 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – 

ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O 

Juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, 

nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa (Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). (...). (TJMT - 

Apelação/Remessa Necessária 70804/2017, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

07.08.2017, p. DJE 16.08.2017). REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA –- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por 

arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, 

e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais 

eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a 

maior ou em dobro. (...). (TJMT Remessa Necessária 19236/2017, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 15.08.2017, p. DJE 21.08.2017). Antes, ainda, de adentrar o 

mérito da ação, faz-se necessária a análise acerca da preliminar 

sustentada pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, 

assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece 

que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” Nada obstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de 

créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional 

alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se 

infere do ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face 

da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo 

pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do 

Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a 

pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos 

últimos 5 (cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda 

Pública em Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou 

esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de 

Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações 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.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 31.5.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas a servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 31.5.2012 a 31.5.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27/2/94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o 

último dia de cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data 

de pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais) em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em 

URV, o que dispensa, por óbvio, a realização prévia de prova pericial para 

a constatação do efetivo prejuízo. Na hipótese vertente, o Município de 

Nossa Senhora do Livramento, em sua peça de defesa, afirma que a 

autora não sofreu prejuízo salarial porque houve reestruturação da 

carreira dos servidores da categoria, com aumentos salariais superiores 

ao percentual pretendido. Dessa forma, cabe ao Judiciário garantir a 

eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, com esteio 

em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou 

o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 
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para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. (...)” 

(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. Humberto 

Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, ao 

enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES, AOS CINCO ANOS, A CONTAR 

DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 

DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO, COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). (...) (TJMT – 

Remessa Necessária 171251/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/06/2017, p. 

DJe 07/07/2017). Como se vê, não tendo o ente público, dentro do âmbito 

de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância com a nova 

ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou em mudança 

do padrão monetário, a observância das normas supracitadas é 

providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que o ingresso do 

servidor público tenha ocorrido após a conversão dos vencimentos em 

URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. min. Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se que, 

provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso da autora, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

DATA DE INGRESSO POSTERIOR À URV – REJEITADA – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegitimidade ativa dos servidores 

empossados após o advento da Lei Federal no 8.880/1994, uma vez que 

diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público 

em si e não ao servidor, individualmente, considerado. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos 

Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, 

para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos 

os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) (...). (TJ/MT – 

Apelação/Remessa Necessária 78118/2017 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2017, p. 16.08.2017). 

Cabe reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema “a diferença 

remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público que ocupa 

e não ao servidor, individualmente, considerado. Por efeito, a data de 

ingresso no Serviço Público não tem condão de afetar o direito pretendido. 

Em outras palavras, se há mudança no padrão do vencimento dos 

funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos 

funcionários novos.”. Vê-se, portanto, que o réu não se desincumbiu do 

ônus de comprovar fatos que desconstituíssem o direito da autora à 

pretendida incorporação remuneratória, especialmente a alegação de que 

o cargo ocupado pela servidora foi criado posteriormente à data da 

conversão da moeda, já que não consta nos autos qualquer documento 

nesse sentido, tendo juntado apenas cópia da Lei Complementar n. 

005/2004 e 007/2004. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV) 

intentada por Elizabeth Reolon em face do Município de Nossa Senhora 

Livramento, a fim de condenar este a incorporar à remuneração da 

servidora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, bem 

como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 31.5.2012, devendo a 

incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro 

extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada 

sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do 

período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22/09/2017). Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o 

caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após 

a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004079-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH REOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ELIZABETH REOLON, qualificada nos autos em epígrafe, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do 

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, pessoa jurídica de 

direito público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos últimos 05 (cinco) anos. Argumenta que com a conversão da moeda 

antiga cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus 
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vencimentos reduzidos em 11,98% (onze por cento e noventa e oito 

pontos percentuais), afrontando o princípio constitucional da 

irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está amplamente 

debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à recomposição 

salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a 

condenação do réu na obrigação de incorporar os 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) em suas remunerações na próxima folha de 

pagamento, além de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, em 

valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de 

mora e correção monetária, bem como a fixação de multa diária no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Junta fichas 

financeiras. O pedido liminar foi indeferido. Em contestação, o réu 

sustenta, preliminarmente, a prescrição em razão do advento de norma de 

reestruturação de carreira e remuneração dos servidores do executivo 

municipal, pugnando pela extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do 

CPC. No mérito, aduz que a conversão da moeda para URV era feita na 

data do efetivo pagamento dos salários do funcionalismo municipal, motivo 

pelo qual as diferenças pleiteadas já foram devidamente pagas a 

servidora, ressaltando, ainda, que a autora foi admitida em 2006 e, que à 

época da conversão sequer existia o cargo por ela ocupado, não 

havendo, pois, que se falar em perda salarial. Em caso de procedência, 

pede que eventual diferença salarial seja apurada em liquidação de 

sentença. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na contestação 

e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se 

a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

cabendo salientar que a apuração da defasagem na remuneração da 

servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o recente entendimento da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 

CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO NA 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – 

ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O 

Juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, 

nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa (Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). (...). (TJMT - 

Apelação/Remessa Necessária 70804/2017, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

07.08.2017, p. DJE 16.08.2017). REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA –- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por 

arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, 

e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais 

eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a 

maior ou em dobro. (...). (TJMT Remessa Necessária 19236/2017, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 15.08.2017, p. DJE 21.08.2017). Antes, ainda, de adentrar o 

mérito da ação, faz-se necessária a análise acerca da preliminar 

sustentada pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, 

assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece 

que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” Nada obstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de 

créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional 

alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se 

infere do ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face 

da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo 

pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do 

Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a 

pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos 

últimos 5 (cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda 

Pública em Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou 

esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de 

Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações 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.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 31.5.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas a servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 31.5.2012 a 31.5.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 
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diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27/2/94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o 

último dia de cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data 

de pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais) em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em 

URV, o que dispensa, por óbvio, a realização prévia de prova pericial para 

a constatação do efetivo prejuízo. Na hipótese vertente, o Município de 

Nossa Senhora do Livramento, em sua peça de defesa, afirma que a 

autora não sofreu prejuízo salarial porque houve reestruturação da 

carreira dos servidores da categoria, com aumentos salariais superiores 

ao percentual pretendido. Dessa forma, cabe ao Judiciário garantir a 

eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, com esteio 

em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou 

o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. (...)” 

(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. Humberto 

Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, ao 

enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES, AOS CINCO ANOS, A CONTAR 

DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 

DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO, COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). (...) (TJMT – 

Remessa Necessária 171251/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/06/2017, p. 

DJe 07/07/2017). Como se vê, não tendo o ente público, dentro do âmbito 

de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância com a nova 

ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou em mudança 

do padrão monetário, a observância das normas supracitadas é 

providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que o ingresso do 

servidor público tenha ocorrido após a conversão dos vencimentos em 

URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. min. Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se que, 

provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso da autora, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

DATA DE INGRESSO POSTERIOR À URV – REJEITADA – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegitimidade ativa dos servidores 

empossados após o advento da Lei Federal no 8.880/1994, uma vez que 

diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público 

em si e não ao servidor, individualmente, considerado. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos 

Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, 

para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos 

os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) (...). (TJ/MT – 

Apelação/Remessa Necessária 78118/2017 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2017, p. 16.08.2017). 

Cabe reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema “a diferença 

remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público que ocupa 

e não ao servidor, individualmente, considerado. Por efeito, a data de 

ingresso no Serviço Público não tem condão de afetar o direito pretendido. 

Em outras palavras, se há mudança no padrão do vencimento dos 

funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos 

funcionários novos.”. Vê-se, portanto, que o réu não se desincumbiu do 

ônus de comprovar fatos que desconstituíssem o direito da autora à 

pretendida incorporação remuneratória, especialmente a alegação de que 

o cargo ocupado pela servidora foi criado posteriormente à data da 

conversão da moeda, já que não consta nos autos qualquer documento 

nesse sentido, tendo juntado apenas cópia da Lei Complementar n. 

005/2004 e 007/2004. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV) 

intentada por Elizabeth Reolon em face do Município de Nossa Senhora 
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Livramento, a fim de condenar este a incorporar à remuneração da 

servidora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, bem 

como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 31.5.2012, devendo a 

incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro 

extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada 

sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do 

período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22/09/2017). Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o 

caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após 

a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004731-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARACOL COM DE PECAS E MOTORES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Gestão Fazendária (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Mandado de Segurança Vistos. CARACOL COMÉRCIO DE PEÇAS E 

MOTORES LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos 

autos, impetrou “Mandado de Segurança Individual com Pedido de Liminar” 

contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO 

FAZENDÁRIA, igualmente qualificado, por meio do qual disse ser legítima 

proprietária do imóvel situado na Avenida da FEB, n. 244, bairro Porto, 

inscrito na Prefeitura Municipal de Várzea Grande sob o n. 

202.009.0422.0000.02. Aduziu que na decisão proferida por este Juízo na 

Ação de Desapropriação registrada sob o n. 5434-30.2013.811.0002 – 

Cód. 309353, intentada pelo Estado de Mato Grosso, foi deferido o pedido 

de desapropriação em sede liminar com imediata imissão de posse à 

Administração Pública Estadual, com vistas à implantação do VLT – 

subtrecho entre a Avenida Pres. Artur Bernardes e, que, apesar disso, 

desde então vem recaindo sobre o imóvel e imputados em seu nome os 

débitos relativos a IPTU, prejudicando sobremaneira os interesses 

comerciais da empresa. Argumentou que os débitos alusivos aos 

exercícios financeiros de 2014 e 2015 foram cancelados mediante 

requerimento administrativo perante a Procuradoria Geral do Município, 

mas que o pedido foi negado em relação aos débitos do exercício 

financeiro de 2016, sob o fundamento de constar o seu nome registrado 

como a proprietária e possuidora do imóvel. Esclareceu que, por não ser 

mais possuidora do bem, não pode ser responsabilizada pelo pagamento 

de IPTU, já que tal ônus recai sobre o expropriante, segundo entendimento 

jurisprudencial colacionado com a peça primeira. Por tais motivos, pugnou 

pela concessão liminar do pleito, para o fim de que fosse determinado o 

cancelamento dos débitos referentes ao IPTU/2016, possibilitando, assim, 

a emissão de notas fiscais. A liminar foi deferida (Id. 8799534). Intimado, o 

impetrado afirmou ter agido em obediência aos princípios da legalidade, 

tendo em vista que na ocasião do pedido administrativo a empresa 

impetrante não informou que havia decisão anterior proferida pela 

Procuradoria Geral a respeito dos exercícios de 2014 e 2015, tampouco o 

registro do imóvel, único meio de se comprovar a propriedade e a posse 

decorrente de ordem judicial. Por tais motivos e, sustentando, ainda, o 

princípio da indisponibilidade do interesse público na cobrança de créditos 

da Fazenda Pública, disse que não poderia dispor de seus créditos sem a 

devida comprovação de fato extintivo do crédito, ônus que pertence ao 

contribuinte (Id. 9267055). Pugnou, ao final, pela procedência do 

mandamus e, na sequência, informou o cumprimento da liminar (Id. 

9297072). Instado a se manifestar o Ministério Público entendeu ser 

desnecessária a intervenção do órgão no mérito da demanda (Id. 

10341336). É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento 

previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de 

segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, cabendo assinalar que a 

questão não merece maiores delongas, tendo em vista que o impetrado 

reconheceu a ilegalidade do ato por si praticado consistente na cobrança 

indevida de IPTU, pugnando, inclusive, pela procedência do pedido. O 

entendimento não poderia ser diverso, segundo se vê da decisão que 

concedeu a liminar, na qual se esclarece ser indevida a incidência do 

referido tributo sobre imóvel desapropriado, alusivo a fatos geradores 

ocorridos após o ato expropriatório, segundo julgados ali transcritos. Isso 

porque, a imissão provisória na posse do imóvel em discussão ocorreu em 

julho e 2013, por força de decisão liminar proferida nos autos de Ação de 

Desapropriação intentado pelo Estado de Mato Grosso e registrada sob o 

n. 5434-30.2013.811.0002 (Código 309353), enquanto que a cobrança é 

do exercício financeiro de 2016, não restando dúvida quanto à ilegalidade 

do ato praticado pelo ente público demandado. Diante do exposto, 

homologo, por sentença, o reconhecimento da procedência do pedido, 

concedendo a segurança, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, 

declarando extinto o processo com resolução do mérito. Deixo de 

condenar a parte impetrada nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal n. 12.016, de 7.8.2009. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 

1º, da referida lei, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau 

de jurisdição. Com o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004126-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRITO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, BENEDITO BRITO DE ASSUNÇÃO, qualificado nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, 

pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos últimos 05 (cinco) anos. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98% (onze por cento 

e noventa e oito pontos percentuais), afrontando o princípio constitucional 

da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está amplamente 

debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à recomposição 

salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a 

condenação do réu na obrigação de incorporar os 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) em suas remunerações na próxima folha de 

pagamento, além de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, em 

valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de 

mora e correção monetária, bem como a fixação de multa diária no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Junta fichas 

financeiras. O pedido liminar foi indeferido. Em contestação, o réu 

sustenta, preliminarmente, a prescrição em razão do advento de norma de 

reestruturação de carreira e remuneração dos servidores do executivo 
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municipal, pugnando pela extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do 

CPC. No mérito, aduz que a conversão da moeda para URV era feita na 

data do efetivo pagamento dos salários do funcionalismo municipal, motivo 

pelo qual as diferenças pleiteadas já foram devidamente pagas ao 

servidor, ressaltando, ainda, que o autor foi admitido em 2006 e, que à 

época da conversão sequer existia o cargo por ele ocupado, não 

havendo, pois, que se falar em perda salarial. Em caso de procedência, 

pede que eventual diferença salarial seja apurada em liquidação de 

sentença. Em impugnação, o autor refuta todo o alegado na contestação e 

pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se 

a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

cabendo salientar que a apuração da defasagem na remuneração do 

servidor, caso seja reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o recente entendimento da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 

CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO NA 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – 

ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O 

Juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, 

nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa (Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). (...). (TJMT - 

Apelação/Remessa Necessária 70804/2017, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

07.08.2017, p. DJE 16.08.2017). REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA –- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por 

arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, 

e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais 

eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a 

maior ou em dobro. (...). (TJMT Remessa Necessária 19236/2017, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 15.08.2017, p. DJE 21.08.2017). Antes, ainda, de adentrar o 

mérito da ação, faz-se necessária a análise acerca da preliminar 

sustentada pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, 

assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece 

que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” Nada obstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de 

créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional 

alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se 

infere do ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face 

da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo 

pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do 

Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a 

pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos 

últimos 5 (cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda 

Pública em Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou 

esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de 

Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações 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.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 1.6.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 1.6.2012 a 1.6.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27/2/94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o 

último dia de cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data 

de pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 
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Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais) em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em 

URV, o que dispensa, por óbvio, a realização prévia de prova pericial para 

a constatação do efetivo prejuízo. Na hipótese vertente, o Município de 

Nossa Senhora do Livramento, em sua peça de defesa, afirma que o autor 

não sofreu prejuízo salarial porque houve reestruturação da carreira dos 

servidores da categoria, com aumentos salariais superiores ao percentual 

pretendido. Dessa forma, cabe ao Judiciário garantir a eficácia do princípio 

constitucional da igualdade de tratamento, com esteio em inúmeros 

julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou o 

entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, 

ao enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES, AOS CINCO ANOS, A CONTAR 

DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 

DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO, COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). (...) (TJMT – 

Remessa Necessária 171251/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/06/2017, p. 

DJe 07/07/2017). Como se vê, não tendo o ente público, dentro do âmbito 

de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância com a nova 

ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou em mudança 

do padrão monetário, a observância das normas supracitadas é 

providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que o ingresso do 

servidor público tenha ocorrido após a conversão dos vencimentos em 

URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. min. Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se que, 

provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso do autor, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

DATA DE INGRESSO POSTERIOR À URV – REJEITADA – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegitimidade ativa dos servidores 

empossados após o advento da Lei Federal no 8.880/1994, uma vez que 

diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público 

em si e não ao servidor, individualmente, considerado. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos 

Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, 

para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos 

os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) (...). (TJ/MT – 

Apelação/Remessa Necessária 78118/2017 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2017, p. 16.08.2017). 

Cabe reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema “a diferença 

remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público que ocupa 

e não ao servidor, individualmente, considerado. Por efeito, a data de 

ingresso no Serviço Público não tem condão de afetar o direito pretendido. 

Em outras palavras, se há mudança no padrão do vencimento dos 

funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos 

funcionários novos.”. Vê-se, portanto, que o réu não se desincumbiu do 

ônus de comprovar fatos que desconstituíssem o direito do autor à 

pretendida incorporação remuneratória, especialmente a alegação de que 

o cargo ocupado pelo servidor foi criado posteriormente à data da 

conversão da moeda, já que não consta nos autos qualquer documento 

nesse sentido, tendo juntado apenas cópia da Lei Complementar n. 

005/2004, 007/2004 e 32/2015. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV) intentada por Benedito Brito de Assunção em face do Município de 

Nossa Senhora Livramento, a fim de condenar este a incorporar à 

remuneração do servidor o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 

1.6.2012, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de mora 

deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao 

ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser 

calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22/09/2017). Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o 
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caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após 

a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004126-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRITO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, BENEDITO BRITO DE ASSUNÇÃO, qualificado nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, 

pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos últimos 05 (cinco) anos. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98% (onze por cento 

e noventa e oito pontos percentuais), afrontando o princípio constitucional 

da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está amplamente 

debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à recomposição 

salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a 

condenação do réu na obrigação de incorporar os 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) em suas remunerações na próxima folha de 

pagamento, além de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, em 

valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de 

mora e correção monetária, bem como a fixação de multa diária no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Junta fichas 

financeiras. O pedido liminar foi indeferido. Em contestação, o réu 

sustenta, preliminarmente, a prescrição em razão do advento de norma de 

reestruturação de carreira e remuneração dos servidores do executivo 

municipal, pugnando pela extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do 

CPC. No mérito, aduz que a conversão da moeda para URV era feita na 

data do efetivo pagamento dos salários do funcionalismo municipal, motivo 

pelo qual as diferenças pleiteadas já foram devidamente pagas ao 

servidor, ressaltando, ainda, que o autor foi admitido em 2006 e, que à 

época da conversão sequer existia o cargo por ele ocupado, não 

havendo, pois, que se falar em perda salarial. Em caso de procedência, 

pede que eventual diferença salarial seja apurada em liquidação de 

sentença. Em impugnação, o autor refuta todo o alegado na contestação e 

pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se 

a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

cabendo salientar que a apuração da defasagem na remuneração do 

servidor, caso seja reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o recente entendimento da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 

CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO NA 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – 

ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O 

Juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, 

nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa (Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). (...). (TJMT - 

Apelação/Remessa Necessária 70804/2017, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

07.08.2017, p. DJE 16.08.2017). REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA –- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por 

arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, 

e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais 

eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a 

maior ou em dobro. (...). (TJMT Remessa Necessária 19236/2017, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 15.08.2017, p. DJE 21.08.2017). Antes, ainda, de adentrar o 

mérito da ação, faz-se necessária a análise acerca da preliminar 

sustentada pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, 

assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece 

que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” Nada obstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 
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do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de 

créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional 

alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se 

infere do ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face 

da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo 

pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do 

Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a 

pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos 

últimos 5 (cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda 

Pública em Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou 

esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de 

Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações 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.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 1.6.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 1.6.2012 a 1.6.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27/2/94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o 

último dia de cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data 

de pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais) em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em 

URV, o que dispensa, por óbvio, a realização prévia de prova pericial para 

a constatação do efetivo prejuízo. Na hipótese vertente, o Município de 

Nossa Senhora do Livramento, em sua peça de defesa, afirma que o autor 

não sofreu prejuízo salarial porque houve reestruturação da carreira dos 

servidores da categoria, com aumentos salariais superiores ao percentual 

pretendido. Dessa forma, cabe ao Judiciário garantir a eficácia do princípio 

constitucional da igualdade de tratamento, com esteio em inúmeros 

julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou o 

entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, 

ao enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES, AOS CINCO ANOS, A CONTAR 

DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 

DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO, COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). (...) (TJMT – 

Remessa Necessária 171251/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/06/2017, p. 

DJe 07/07/2017). Como se vê, não tendo o ente público, dentro do âmbito 

de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância com a nova 

ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou em mudança 

do padrão monetário, a observância das normas supracitadas é 

providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que o ingresso do 

servidor público tenha ocorrido após a conversão dos vencimentos em 

URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. min. Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se que, 

provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso do autor, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

DATA DE INGRESSO POSTERIOR À URV – REJEITADA – CONVERSÃO DA 
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MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegitimidade ativa dos servidores 

empossados após o advento da Lei Federal no 8.880/1994, uma vez que 

diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público 

em si e não ao servidor, individualmente, considerado. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos 

Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, 

para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos 

os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) (...). (TJ/MT – 

Apelação/Remessa Necessária 78118/2017 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2017, p. 16.08.2017). 

Cabe reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema “a diferença 

remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público que ocupa 

e não ao servidor, individualmente, considerado. Por efeito, a data de 

ingresso no Serviço Público não tem condão de afetar o direito pretendido. 

Em outras palavras, se há mudança no padrão do vencimento dos 

funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos 

funcionários novos.”. Vê-se, portanto, que o réu não se desincumbiu do 

ônus de comprovar fatos que desconstituíssem o direito do autor à 

pretendida incorporação remuneratória, especialmente a alegação de que 

o cargo ocupado pelo servidor foi criado posteriormente à data da 

conversão da moeda, já que não consta nos autos qualquer documento 

nesse sentido, tendo juntado apenas cópia da Lei Complementar n. 

005/2004, 007/2004 e 32/2015. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV) intentada por Benedito Brito de Assunção em face do Município de 

Nossa Senhora Livramento, a fim de condenar este a incorporar à 

remuneração do servidor o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 

1.6.2012, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de mora 

deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao 

ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser 

calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22/09/2017). Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o 

caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após 

a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006480-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENE RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, ELENE RAMOS DA SILVA, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação Ordinária” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. Afirma ser servidora da Secretaria de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande e que não houve 

a devida observância da norma cogente quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV no ano de 1994, que ocasionou a diferença 

salarial de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais) 

devida aos servidores do Poder Executivo Municipal. Pontua que a 

questão já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento 

do direito à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à 

época. Pugna pela procedência da ação com a condenação do requerido 

a proceder à incorporação à sua remuneração da diferença salarial de 

11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), bem como 

ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, que 

devem incidir sobre o 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitado o prazo 

prescricional quinquenal contado do ingresso da presente demanda, ou a 

data da posse no cargo público se menor que o prazo quinquenal. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como ao 

pagamento das custas processuais. Junta fichas financeiras. Apesar de 

citado o réu não contestou o pleito (ID 10972540). É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se 

a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

cabendo salientar que a apuração da defasagem na remuneração da 

servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o recente entendimento da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 

CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO NA 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – 

ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O 

Juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, 

nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa (Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). (...). (TJMT - 

Apelação/Remessa Necessária 70804/2017, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 
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07.08.2017, p. DJE 16.08.2017). REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA –- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por 

arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, 

e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais 

eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a 

maior ou em dobro. (...). (TJMT Remessa Necessária 19236/2017, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 15.08.2017, p. DJE 21.08.2017). Antes de adentrar o mérito, 

por não ter o réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado (ID 

10972540), declaro-o revel. Contudo, por se tratar de ente público 

municipal, não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a 

causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Com relação à 

prejudicial de mérito, consistente na prescrição quinquenal, cumpre 

assinalar que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: 

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Nada obstante a regra constitucional 

alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na 

jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida 

contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as 

regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 

20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do 

art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações 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.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 23.8.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 23.8.2012 a 23.8.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, o réu tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreira, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, 

ao enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES, AOS CINCO ANOS, A CONTAR 

DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 

DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO, COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. Os Tribunais 
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Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). (...) (TJMT – 

Remessa Necessária 171251/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/06/2017, p. 

DJe 07/07/2017). Como se vê, não tendo o ente público, dentro do âmbito 

de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância com a nova 

ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou em mudança 

do padrão monetário, a observância das normas supracitadas é 

providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que o ingresso do 

servidor público tenha ocorrido após a conversão dos vencimentos em 

URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. min. Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se que, 

provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso da autora, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

DATA DE INGRESSO POSTERIOR À URV – REJEITADA – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegitimidade ativa dos servidores 

empossados após o advento da Lei Federal no 8.880/1994, uma vez que 

diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público 

em si e não ao servidor, individualmente, considerado. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos 

Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, 

para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos 

os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) (...). (TJ/MT – 

Apelação/Remessa Necessária 78118/2017 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2017, p. 16.08.2017). 

Cabe reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema “a diferença 

remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público que ocupa 

e não ao servidor, individualmente, considerado. Por efeito, a data de 

ingresso no Serviço Público não tem condão de afetar o direito pretendido. 

Em outras palavras, se há mudança no padrão do vencimento dos 

funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos 

funcionários novos.”. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação Ordinária intentada por Elene Ramos da Silva em face 

do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a incorporar à 

remuneração da servidora o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, bem como a efetuar o pagamento dos valores pretéritos a partir 

de 23.8.2012, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer 

verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de mora 

deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao 

ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser 

calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22/09/2017). Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o 

caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após 

a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004127-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ROSA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, SOLANGE ROSA DE MEDEIROS, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, 

pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos últimos 05 (cinco) anos. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98% (onze por cento 

e noventa e oito pontos percentuais), afrontando o princípio constitucional 

da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está amplamente 

debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à recomposição 

salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a 

condenação do réu na obrigação de incorporar os 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) em suas remunerações na próxima folha de 

pagamento, além de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, em 

valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de 

mora e correção monetária, bem como a fixação de multa diária no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Junta fichas 

financeiras. O pedido liminar foi indeferido. Em contestação, o réu 

sustenta, preliminarmente, a prescrição em razão do advento de norma de 

reestruturação de carreira e remuneração dos servidores do executivo 

municipal, pugnando pela extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do 

CPC. No mérito, aduz que a conversão da moeda para URV era feita na 

data do efetivo pagamento dos salários do funcionalismo municipal, motivo 

pelo qual as diferenças pleiteadas já foram devidamente pagas a 

servidora, ressaltando, ainda, que a autora foi admitida em 2006 e, que à 

época da conversão sequer existia o cargo por ela ocupado, não 

havendo, pois, que se falar em perda salarial. Em caso de procedência, 

pede que eventual diferença salarial seja apurada em liquidação de 

sentença. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na contestação 

e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se 

a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

cabendo salientar que a apuração da defasagem na remuneração da 

servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o recente entendimento da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 

CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 
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OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO NA 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – 

ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O 

Juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, 

nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa (Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). (...). (TJMT - 

Apelação/Remessa Necessária 70804/2017, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

07.08.2017, p. DJE 16.08.2017). REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA –- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por 

arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, 

e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais 

eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a 

maior ou em dobro. (...). (TJMT Remessa Necessária 19236/2017, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 15.08.2017, p. DJE 21.08.2017). Antes, ainda, de adentrar o 

mérito da ação, faz-se necessária a análise acerca da preliminar 

sustentada pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, 

assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece 

que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Nada obstante a regra constitucional 

alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na 

jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida 

contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as 

regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 

20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do 

art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações 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.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 1.6.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas a servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 1.6.2012 a 1.6.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27/2/94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o 

último dia de cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data 

de pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais) em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em 

URV, o que dispensa, por óbvio, a realização prévia de prova pericial para 

a constatação do efetivo prejuízo. Na hipótese vertente, o Município de 

Nossa Senhora do Livramento, em sua peça de defesa, afirma que a 

autora não sofreu prejuízo salarial porque houve reestruturação da 

carreira dos servidores da categoria, com aumentos salariais superiores 

ao percentual pretendido. Dessa forma, cabe ao Judiciário garantir a 

eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, com esteio 

em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou 

o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 
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antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. (...)” 

(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. Humberto 

Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, ao 

enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES, AOS CINCO ANOS, A CONTAR 

DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 

DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO, COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). (...) (TJMT – 

Remessa Necessária 171251/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/06/2017, p. 

DJe 07/07/2017). Como se vê, não tendo o ente público, dentro do âmbito 

de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância com a nova 

ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou em mudança 

do padrão monetário, a observância das normas supracitadas é 

providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que o ingresso do 

servidor público tenha ocorrido após a conversão dos vencimentos em 

URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. min. Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se que, 

provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso da autora, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

DATA DE INGRESSO POSTERIOR À URV – REJEITADA – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegitimidade ativa dos servidores 

empossados após o advento da Lei Federal no 8.880/1994, uma vez que 

diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público 

em si e não ao servidor, individualmente, considerado. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos 

Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, 

para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos 

os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) (...). (TJ/MT – 

Apelação/Remessa Necessária 78118/2017 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2017, p. 16.08.2017). 

Cabe reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema “a diferença 

remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público que ocupa 

e não ao servidor, individualmente, considerado. Por efeito, a data de 

ingresso no Serviço Público não tem condão de afetar o direito pretendido. 

Em outras palavras, se há mudança no padrão do vencimento dos 

funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos 

funcionários novos.”. Vê-se, portanto, que o réu não se desincumbiu do 

ônus de comprovar fatos que desconstituíssem o direito da autora à 

pretendida incorporação remuneratória, especialmente a alegação de que 

o cargo ocupado pela servidora foi criado posteriormente à data da 

conversão da moeda, já que não consta nos autos qualquer documento 

nesse sentido, tendo juntado apenas cópia da Lei Complementar n. 

005/2004 e 007/2004. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV) 

intentada por Solange Rosa de Medeiros em face do Município de Nossa 

Senhora Livramento, a fim de condenar este a incorporar à remuneração 

da servidora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, bem 

como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 1.6.2012, devendo a 

incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro 

extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada 

sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do 

período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22/09/2017). Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o 

caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após 

a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.
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Vistos, SOLANGE ROSA DE MEDEIROS, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, 

pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos últimos 05 (cinco) anos. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98% (onze por cento 

e noventa e oito pontos percentuais), afrontando o princípio constitucional 

da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está amplamente 

debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à recomposição 

salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a 

condenação do réu na obrigação de incorporar os 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) em suas remunerações na próxima folha de 

pagamento, além de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, em 

valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de 

mora e correção monetária, bem como a fixação de multa diária no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Junta fichas 

financeiras. O pedido liminar foi indeferido. Em contestação, o réu 

sustenta, preliminarmente, a prescrição em razão do advento de norma de 

reestruturação de carreira e remuneração dos servidores do executivo 

municipal, pugnando pela extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do 

CPC. No mérito, aduz que a conversão da moeda para URV era feita na 

data do efetivo pagamento dos salários do funcionalismo municipal, motivo 

pelo qual as diferenças pleiteadas já foram devidamente pagas a 

servidora, ressaltando, ainda, que a autora foi admitida em 2006 e, que à 

época da conversão sequer existia o cargo por ela ocupado, não 

havendo, pois, que se falar em perda salarial. Em caso de procedência, 

pede que eventual diferença salarial seja apurada em liquidação de 

sentença. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na contestação 

e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se 

a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

cabendo salientar que a apuração da defasagem na remuneração da 

servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o recente entendimento da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 

CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO NA 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – 

ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O 

Juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, 

nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa (Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). (...). (TJMT - 

Apelação/Remessa Necessária 70804/2017, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

07.08.2017, p. DJE 16.08.2017). REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA –- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por 

arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, 

e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais 

eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a 

maior ou em dobro. (...). (TJMT Remessa Necessária 19236/2017, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 15.08.2017, p. DJE 21.08.2017). Antes, ainda, de adentrar o 

mérito da ação, faz-se necessária a análise acerca da preliminar 

sustentada pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, 

assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece 

que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Nada obstante a regra constitucional 

alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na 

jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida 

contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as 

regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 

20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do 

art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 
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Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações 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.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 1.6.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas a servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 1.6.2012 a 1.6.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27/2/94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o 

último dia de cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data 

de pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais) em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em 

URV, o que dispensa, por óbvio, a realização prévia de prova pericial para 

a constatação do efetivo prejuízo. Na hipótese vertente, o Município de 

Nossa Senhora do Livramento, em sua peça de defesa, afirma que a 

autora não sofreu prejuízo salarial porque houve reestruturação da 

carreira dos servidores da categoria, com aumentos salariais superiores 

ao percentual pretendido. Dessa forma, cabe ao Judiciário garantir a 

eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, com esteio 

em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou 

o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. (...)” 

(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. Humberto 

Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, ao 

enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES, AOS CINCO ANOS, A CONTAR 

DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 

DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO, COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). (...) (TJMT – 

Remessa Necessária 171251/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/06/2017, p. 

DJe 07/07/2017). Como se vê, não tendo o ente público, dentro do âmbito 

de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância com a nova 

ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou em mudança 

do padrão monetário, a observância das normas supracitadas é 

providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que o ingresso do 

servidor público tenha ocorrido após a conversão dos vencimentos em 

URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. min. Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se que, 

provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso da autora, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

DATA DE INGRESSO POSTERIOR À URV – REJEITADA – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegitimidade ativa dos servidores 

empossados após o advento da Lei Federal no 8.880/1994, uma vez que 

diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público 

em si e não ao servidor, individualmente, considerado. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos 

Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, 

para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos 

os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) (...). (TJ/MT – 

Apelação/Remessa Necessária 78118/2017 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2017, p. 16.08.2017). 

Cabe reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema “a diferença 

remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público que ocupa 

e não ao servidor, individualmente, considerado. Por efeito, a data de 

ingresso no Serviço Público não tem condão de afetar o direito pretendido. 
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Em outras palavras, se há mudança no padrão do vencimento dos 

funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos 

funcionários novos.”. Vê-se, portanto, que o réu não se desincumbiu do 

ônus de comprovar fatos que desconstituíssem o direito da autora à 

pretendida incorporação remuneratória, especialmente a alegação de que 

o cargo ocupado pela servidora foi criado posteriormente à data da 

conversão da moeda, já que não consta nos autos qualquer documento 

nesse sentido, tendo juntado apenas cópia da Lei Complementar n. 

005/2004 e 007/2004. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV) 

intentada por Solange Rosa de Medeiros em face do Município de Nossa 

Senhora Livramento, a fim de condenar este a incorporar à remuneração 

da servidora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, bem 

como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 1.6.2012, devendo a 

incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro 

extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada 

sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do 

período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22/09/2017). Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o 

caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após 

a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.
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Processo Número: 1002369-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1002369-68.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Natanael Silva Oliveira Impetrado: Secretário de Administração do 

Município de Várzea Grande Vistos... NATANAEL SILVA OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, impetrou Mandado de Segurança 

contra atos do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar lotado na 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer desde 30.6.2004, no 

cargo de Técnico Administrativo Educacional, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Sustenta que 

nessa condição de Técnico Administrativo Educacional tem direito à 

progressão funcional, sob a forma de promoção nas classes, de acordo 

com o art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012 e arts. 1º, 19, 21-24, § 

1º, III, “b”, da Lei Complementar n. 4.007/2014, de modo que em 30.6.2007 

fez jus à progressão para a Classe A, Nível 2, em 30.6.2012 para a Classe 

A, Nível 3 e, por fim, em 30.6.2016 para a Classe A Nível 4. Porém, diz que, 

apesar de ter protocolizado pedido administrativo com vistas à progressão 

em 21.9.2015, até a presente data não foi analisado, há mais de ano e 6 

meses, portanto. Diz que os dois requisitos para a promoção nas classes 

previstos nas referidas leis, quais sejam, o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo mencionado acima, 

conforme previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

foram comprovados pelos documentos carreados com a peça primeira. 

Requereu, liminarmente, a sua progressão funcional ou, então, 

alternativamente, fosse determinada à autoridade coatora que apreciasse 

o pedido administrativo. Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido. 

Notificada, a autoridade coatora deixou transcorrer em branco o prazo 

estipulado para prestar informações, conforme atesta a certidão de fl. 48. 

O ente público municipal, apesar de cientificado, conforme recomenda o 

art. 7º, II, da lei do mandado de segurança, não se pronunciou (fl. 57). 

Instado a se manifestar, o Ministério Público verificou a ausência de 

interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito 

(fls. 52-53). É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento 

previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de 

segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, o que ora faço, 

assinalando que a questão a ser enfrentada no presente mandamus 

reside na aferição do apontado direito do impetrante de obter a 

progressão na carreira de Técnico Administrativo Educacional da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 

4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei 

Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o 

seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional do Técnico Administrativo 

Educacional dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 
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específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. (...) Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos. No 

caso dos autos, contudo, o impetrante se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. O impetrante está 

com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, 

decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de três anos de 

efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público 

municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve 

dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da 

Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, 

como se vê a seguir, mutatis mutandis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 

17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de 

reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III 

da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o 

interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei 

Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito 

líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não 

comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da 

prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se 

que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) 

meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 

6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo 

exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após 

a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação 

é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo 

possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, 

o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, 

de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da 

imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a 

obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em 

que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. 

Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o 

procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da 

Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de 

atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade 

impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora 

recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho 

dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão. 8. 

(...) 9. Recurso Ordinário provido. (RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017 – destaquei e 

sublinhei) O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a 

oportunidade de decidir matéria idêntica, como se vê mais adiante, na 

ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 
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CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE 

ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDENCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. (...) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E 

CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora 

provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o 

direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada 

pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem 

qualquer prejuízo. (...) (Apelação / Remessa Necessária 107683/2015, 

Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei) Resta, pois, examinar os 

documentos acostados aos autos, com a inicial, à luz do que prescreve a 

Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Várzea Grande). Observa-se de tais documentos que o impetrante 

Natanael Silva Oliveira faz jus ao deferimento do pedido, uma vez que 

ingressou nos quadros do serviço público por meio de concurso público, 

em 30.6.2004, alcançando 3 anos em 30.6.2007, 3 anos em 30.6.2010, 3 

anos em 30.6.2013, e, por fim, 3 anos em 30.6.2016, totalizando assim, 12 

anos, o que recomenda o seu enquadramento na almejada Classe A, Nível 

4, conforme prevê o art. 71 e Anexo II, da Lei 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. Com a comprovação do 

necessário tempo de serviço público, sem qualquer contrariedade por 

parte da autoridade impetrada, resulta inequívoco o direito líquido e certo 

do impetrante de ser promovido às classes superiores, diretamente 

àquelas correspondentes ao tempo de serviço já prestado à 

municipalidade, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada 

classe da carreira, vez que não pode ser prejudicado por causa da 

omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a 

segurança ao impetrante Natanael Silva Oliveira, ordenando que o 

impetrado proceda à progressão funcional do servidor, promovendo-o da 

Classe A, Nível 2, para Classe A, Nível 4, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Leis ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em 

julgado, conforme dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 

12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, 

também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre 

férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) 

ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem 

acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser 

atualizados pelo referido índice. Deixo de condenar o impetrado nas 

custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em 

seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da 

sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo 

decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se.
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“Mandado de Segurança” Vistos. HÉLCIO RODRIGUES SILVA, 

devidamente qualificado nos autos impetrou “Mandado de Segurança” 

contra ato praticado pelo ASSESSOR DE GESTÃO E ATENÇÃO 

HOSPITALAR DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - 

SEBASTIÃO NEY DA SILVA PROVENZANO, igualmente qualificado nos 

autos, alegando, em síntese, ter o impetrado alterado o seu horário de 

trabalho, sem qualquer motivação, depois de mais de 20 anos lotado na 

mesma função na Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal e com 

a mesma carga horária. Relatou que depois de ter sido colocado à 

disposição da Secretaria Municipal de Saúde, ilegalmente, e retornado às 

suas funções, mediante ordem judicial proferida por este juízo no mandado 

de segurança n. 1001771-17.2017.8.11.0002, ao retornar ao trabalho, foi, 

então, surpreendido com a alteração arbitrária de que sua carga horária 

do período noturno (19h às 7h) para o diurno, em flagrante perseguição 

pessoal por parte da autoridade coatora. Sustentou, assim, ilegalidade do 

ato emanado do Assessor de Gestão Hospitalar do Pronto Socorro 

Municipal, uma vez que não foram apresentados os motivos ou a 

necessidade de tal alteração, requisitos imprescindíveis à motivação da 

determinação, conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência. 

Assim, invocando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, 

pediu fosse concedida a medida, a fim de ver restituída a sua jornada de 

trabalho original, em plantões noturnos no período das 19h as 7h. A liminar 

foi concedida (Id. 5885526) e intimada a autoridade coatora que, todavia, 

não prestou informações (Id. 8256700 e Id.10387319). Instado a se 

manifestar, o Ministério Publico externo não haver interesse do órgão no 

mérito do mandamus (Id. 8311474). Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. Pelo 

que se infere do sucinto relatório, o cerne do mandamus reside na 

legalidade ou não do ato praticado pelo impetrado, consistente na 

alteração imotivada da jornada de trabalho do impetrante, servidor público 

lotado na Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal, com mais de 20 

anos laborados no mesmo período, em flagrante afronta à legalidade. 

Como já mencionado da decisão que concedeu a liminar, é cediço que a 

Administração Pública ostenta poder discricionário de alterar a jornada de 

trabalho de seus servidores, conforme entendimento pacificado na 

jurisprudência. Entretanto, o exercício desse poder deve estar em 

consonância com a legislação vigente e, além disso, o ato deve estar 

ancorado no interesse público. Nesse sentido alguns julgados a seguir: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO POR MEIO DE DECRETO 

MUNICIPAL – ILEGALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA 

SUSPENDER O DECRETO – ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

EM PROMOVER ATOS DE NATUREZA IDÊNTICA – IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Administração Pública pode 

alterar a jornada de trabalho dos seus servidores públicos, desde que 

respeitada a legislação vigente e que seu ato seja motivado no interesse 

público. Impossível se utilizar da via mandamental para obtenção de 

provimento de natureza declaratória ou para coibir de forma genérica, 

permanente e futura, a edição de qualquer ato que venha a lesar o direito 

do impetrante. (TJMT - AI 114538/2013 – Quarta Câmara, Rel. José Zuquim 
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Nogueira, j. 27.5.2014, p. no DJE 4.6.2014) “EMENTA: REEXAME 

NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE BERIZAL - ALTERAÇÃO DE TURNO 

EX OFFICIO - ATO VERBAL - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

- MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE - CONCESSÃO DA ORDEM - 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A remoção de servidor, com alteração de 

seu turno de trabalho, é ato administrativo discricionário, que exige a 

devida motivação anterior ou simultânea à prática do ato. 2. 

Observando-se que o ato que determinou a modificação do horário de 

trabalho da impetrante, além de ter sido praticado verbalmente e sem a 

devida publicidade oficial, encontra-se destituído de motivação, é de se 

reconhecer a sua nulidade. 3. Sentença confirmada, no reexame 

necessário.” (destaquei - TJMG - Reexame Necessário-Cv 

1.0680.13.001072-0/001 – Quinta Câmara Cível, Rel. Des.(a) Áurea Brasil, 

j. 13.8.2015, p. 24.8.2015) Como se vê, o ato administrativo, para ser legal, 

deve estar revestido de motivação, primando, acima de tudo, pelo 

interesse público. Confira-se isso nos ensinamento da doutrinadora Maria 

Sylvia Zanella di Pietro “in verbis”: “Motivo é o pressuposto de fato e de 

direito que serve de fundamento no ato administrativo. Pressuposto de 

direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato. Pressuposto de fato, 

como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, 

de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o 

ato. (...) A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o 

ato administrativo.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 

15. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 203) Sobre o tema, assim leciona o 

doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello: “se se tratar de ato praticado 

no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipóteses 

excepcional, há de se entender que o ato não motivado está 

irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já 

que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidação dele, 

inventar algum motivo, “fabricar” razões lógicas para justifica-lo e alegar 

que as tomou em consideração quando da prática do ato.”[1] Outros 

julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de 

Justiça “mutatis mutandis” que entendem ser nulo ato administrativo 

desprovido de motivação: “APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA- MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – REMOÇÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 

QUE DEMONSTRE O INTERESSE PÚBLICO DA MEDIDA – SENTENÇA 

MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 

I - São princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. II - A ausência de 

motivação dos atos administrativos configura ofensa ao princípio 

constitucional da publicidade. III - A remoção de ofício, apesar de ato 

discricionário, deve ser motivada. Precedentes do STJ. IV – A falta de 

motivação no ato administrativo de remoção da Apelada configura 

nulidade, razão da manutenção da sentença concessiva da segurança 

que impôs o retorno do servidor público municipal à lotação de origem.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147133/2015 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 

18.9.2017, p. DJE 26.9.2017 - destaquei) “MANDADO DE SEGURANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO – REMOÇÃO EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO. NULIDADE – ATO SUJEITO A CONTROLE JUDICIAL. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. "É nulo o ato que determina a remoção ex 

officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes." (RMS n. 

19.439/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 

4.12.2006) - "O ato administrativo discricionário está sujeito a controle 

judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação" (RMS n. 

406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014). 

Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS 23.667/MA, Rel. Ministra 

MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), 

SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 12/05/2014).” (TJMT - MS 

56857/2014 – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 5.2.2015, p. DJE 

6.3.2015 - destaquei) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR 

PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA 

DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido 

pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 

2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta 

Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de 

servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação 

expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a 

validade do ato. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos 

suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno 

improvido.” (AgInt no RMS 52.794/PE – Primeira Turma, Rel. Ministra Regina 

Helena costa, j. 16.5.2017, p. DJe 22.5.2017 - destaquei) No caso em 

discussão, segundo restou demonstrado nos autos, a alteração na 

jornada de trabalho do servidor, mais precisamente em sua escala mensal 

ocorreu sem qualquer justificativa ou explicação por parte do responsável 

quanto ao interesse do poder público em sua condução para o período 

diurno, o que revela flagrante afronta aos princípios basilares do ato 

administrativo. Diante do exposto, concedo a segurança para determinar à 

autoridade impetrada que restabeleça a jornada de trabalho do servidor 

(12x60 – das 19h as 7h) no seu cargo de agente administrativo na 

Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal, conforme CI n. 500/2017 

(ID n. 5877305), sob pena de constituir crime de desobediência nos 

moldes do art. 26, da Lei 12.016/09, declarando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a parte impetrada nas custas e nos honorários advocatícios em razão da 

natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 

12.016, de 7.8.2009. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da 

referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição. Com o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. [1] (MELLO. Celso Antônio Bandeira, Curso 

de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2010, 

p. 403)
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Autos n. 1002573-15.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Alexander Gouveia Ortiz Impetrada: Prefeita Municipal de Várzea Grande 

Vistos... ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ, qualificado nos autos, impetrou 

“Mandado de Segurança com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars” em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, representado pela Prefeita Municipal, 

Exma. Sra. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, argumentando ser guarda 

municipal de carreira, empossado em 1 de junho do ano de 2000, 

conforme incluso Termo de Posse, regido pelas Leis Municipais n. 

2.142/2000 e 2.163/2000. Esclarece que preencheu o interstício mínimo de 

tempo para ascensão funcional de Guarda 3ª Classe para Guarda 2ª 

Classe, em 2004, nos termos do art. 20, § 1º, I, da Lei n. 2.163/2000 e que 

no ano de 2012 ascendeu da 3º Classe para Supervisor (art. 20, § 2º, da 

referida lei). Todavia, afirma que somente em 1 de maio de 2015 é que foi 

reconhecido tal direito, em virtude da inércia da Administração Pública (§ 

1º, do art. 20 da referida lei). Diz que no ano de 2016 a Administração 

Municipal criou a Lei n. 4.166/2016, que insere e alteram dispositivos da 

Lei Complementar n. 2.142/2000, reestrutura a carreira de seus 

servidores, cria novas classes e estipula novos interstícios de tempo para 

a ascensão funcional. Nesse prisma, argumenta que o impetrante foi 

rebaixado em Guarda Municipal 1ª Classe, Nível III, com salário base de R$ 

4.494,05 (quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco 

centavos), conforme atestam os inclusos documentos, quando o certo 

seria o seu reenquadramento na Classe de Supervisor, Nível III, com 

salário base de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta 

e oito centavos – Anexo II, da Lei 4.166/2016). Nesse contexto, sustenta 

que ao serem estipulados novos interstícios de tempo para a ascensão 

funcional o impetrante deverá percorrer novo período de tempo para que 

possa novamente alcançar a classe de supervisão. Diz que a conduta da 

autoridade coatora é ilegal, pois fere o princípio constitucional de direito 
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adquirido e, além do mais, causou ao impetrante a perda salarial de R$ 

2.115,63 (dois mil e cento e quinze reais e sessenta e três centavos). 

Pleiteou, desse modo, a concessão liminar da segurança, para que fosse 

reenquadrado na Classe Supervisor, Nível, III, garantindo-lhe também o 

direito ao recebimento do salário da classe Juntou documentos. O pedido 

liminar foi indeferido (fls. 208-209). Em informações, a autoridade coatora 

sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, argumentando que 

o impetrante tenta demonstrar, em ação de cognição sumária, a ocorrência 

de suposta redução remuneratória e prejuízo financeiro com o 

recebimento de diferenças salariais correspondentes, o que demanda o 

exame do conjunto fático-probatório, inadmitido na via estreita 

mandamental. Assim, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC. Quanto ao mérito, diz que a pretensão 

do impetrante não merece ser acolhida porque, ao contrário do que se 

afirma, não houve perda salarial, tampouco de hierarquia ou mesmo de 

tempo de serviço, uma vez que o enquadramento se deu no cargo único 

da Guarda Municipal para todos os guardas, observando-se ali a data da 

posse, o tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Esclarece 

que, de acordo com os holerites carreados para o bojo dos autos, o 

impetrante recebia em dezembro de 2016 o subsídio de R$ 4.260,80 

(quatro mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos) e, atualmente, 

depois do reenquadramento para Guarda Municipal 1ª Classe, II, passou a 

receber R$ 4.494,05 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e 

cinco centavos). Diz que as atividades administrativas visam à 

consecução do interesse público, decorrendo, disso, que seus 

executores devem exercê-las segundo a finalidade social do Estado e 

seus princípios gerais, sendo, pois, inquestionável que o Poder Público, a 

qualquer momento, a bem do interesse coletivo, bem como para alcançar a 

eficiência na prestação dos serviços, poderá modificar direitos e 

obrigações constantes do regime jurídico institucional. Argumenta que, 

conforme a jurisprudência do STF, o servidor público tem direito adquirido 

ao quantum remuneratório, mas não ao regime jurídico de composição dos 

vencimentos ou nomenclatura dos cargos, já que o cargo público não lhe 

pertence e não incorpora ao seu patrimônio jurídico, nem pode ser 

adquirido por qualquer outra modalidade, prestação de ordem patrimonial 

ou vantagem individual. Melhor esclarecendo, diz que o regime jurídico dos 

servidores não é algo consumado e intangível no tempo, mas conjunto de 

normas mutável, impessoal, objetivo, definido e alterado unilateralmente 

pelo Estado em vista do interesse público (STF, Res n. 99.522, Rel. Min. 

Moreira Alves, RDA 153/110-113). Finaliza, requerendo o acolhimento da 

liminar com vistas à extinção do feito sem resolução do mérito e, no mérito, 

a denegação da segurança, em virtude da ausência do sustentado direito 

líquido e certo. Juntou documentos. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público verificou a ausência de interesse público a justificar sua 

intervenção no presente feito (fls. 309-311). É o relatório. Decido. 

Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da sustentada 

inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao contrário 

do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça primeira é 

garantir ao impetrante o mesmo nível e classe funcional conquistados no 

cargo de Guarda Municipal através da antiga Lei n. 2.163/2000, tidos como 

ignorados pela nova reestruturação (Lei n. 4.166/2016) e que teria lhe 

ocasionado prejuízos financeiros. Logo, objetivando o writ corrigir suposto 

erro na reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, 

que, ao criar novas classes e estipular novos interstícios de tempo para a 

ascensão funcional (Lei n. 4.166/2016), teria, em tese, ferido direito líquido 

e certo do impetrante, enquadrando-o em regime jurídico diverso daquele 

tido como correto, redundando, assim, em perda salarial, caso concedida 

a segurança, isso implicará, inevitavelmente, em responsabilização da 

Fazenda Pública Municipal pelo pagamento das diferenças salariais 

correspondentes a partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige 

prova pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela 

autoridade coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, 

até porque o recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do 

êxito quanto ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento 

na carreira funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. 

Respeitante ao mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no 

presente writ reside na aferição do apontado direito do impetrante de 

obter seu enquadramento na Classe Supervisor, Nível III, no valor de R$ 

6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove e sessenta e oito), tal qual previsto 

na Tabela do Anexo II da nova Lei 4.166/2016. Segundo se observa dos 

documentos que instruem o pleito e que não foram contrariados pela 

autoridade coatora, o impetrante ingressou no quadro de servidores da 

Secretaria da Guarda Municipal em 1.6.2000 (Guarda Municipal – termo de 

posse fl. 36) e, por força da Lei n. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda 

Municipal de Várzea Grande), que rege a estrutura de carreira, regime 

jurídico, progressão de carreira e ascensão funcional, foi enquadrado na 

Classe de Supervisor em 1 de maio de 2015 (Portaria n. 213/2015 – fl. 39). 

Vê-se, do exposto, que o impetrante ascendeu administrativamente na 

carreira de guarda municipal primeiro de Guarda de 3ª Classe para 2ª 

Classe, em obediência ao disposto no art. 20, § 1º, I, da Lei Municipal n. 

2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de Segunda Classe para 

Supervisor, nos termos do inciso II do referido dispositivo, auferindo, 

mensalmente, a remuneração de R$ 4.260,80 (quatro mil, duzentos e 

sessenta reais e oitenta centavos – fl. 148). Contudo, com a edição da Lei 

Complementar n. 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, 

atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e 

dá outras providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, 

estabelecendo um novo regime jurídico com novas classes e níveis, 

enquadrando, assim, o impetrante, como Guarda Municipal 1ª Classe, Nível 

III, com o salário de R$ 4.494,05 (quatro mil, quatrocentos e noventa e 

quatro reais e cinco centavos), de acordo com o Anexo II da referida lei. A 

nova Lei n. 4.166/2016, que entrou em vigor em 1.1.2017, assim está 

normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal n. 

2.142/2000 com a seguinte redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais 

admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando 

esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de 

acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal e grau de escolaridade exigido par a Classe a que fizer jus, em 

conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do 

artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem: I. O servidor 

empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente 

o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas 

seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª 

Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; II. O servidor empossado em 30 de abril de 2002 

(dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal 

e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda 

Municipal 3ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. 

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) 

anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe 

nível II – cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; III. Os 

servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão 

efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com 

base nessa lei o impetrante, por ter ingressado no serviço público 

municipal em 1.6.2000, foi enquadrado como Guarda Municipal 1ª Classe, 

nível III (Item I, letra “d”), já que contava com quase 17 anos de serviços 

prestados à Administração Pública quando da entrada em vigor da nova lei 

(1.1.2017). Assim, de acordo com o Anexo, II, da referida lei (4.166/2016)

[1], com o novo enquadramento, o impetrante passou a auferir 

mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 4.494,05 (quatro 

mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), superior, 

portanto, ao último salário percebido por este em dezembro de 2016 de R$ 

4.260,00 (quatro mil e duzentos e sessenta reais). Pode-se afirmar, então, 

que a nova lei não violou direito adquirido do impetrante, tampouco reduziu 

seu salário, como sustentado. Ao contrário, vê-se do exposto que, apesar 
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de a nova lei estipular novos interstícios de tempo para a ascensão 

funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior ao que vinha auferindo 

como supervisor e, além do mais, observou as mesmas exigências da lei 

anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e o grau 

de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação da 

carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e 

que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à 

irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição 

Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor 

público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. A título ilustrativo, 

transcrevo abaixo os seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA 

EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 

pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz, DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVOREGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 

tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo impetrante na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 

prova de prejuízo, impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste 

direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado no presente Mandado de 

Segurança impetrado por Alexander Gouveia Ortz em face do Município de 

Várzea Grande e, por conseguinte, denego a segurança. Deixo de 

condenar a impetrada nas custas e nos honorários advocatícios em razão 

da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 

12.016, de 7.8.09. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

baixas e anotações de costume. 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. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de 

janeiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito [1] ANEXO II – 

Guarda Municipal 1ª Classe, Nível II.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002468-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEBISON EDUARDO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1002468-38.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Vistos. 

GEBISON EDUARDO DA SILVA, qualificado nos autos, impetrou Mandado 

de Segurança com pedido liminar inaudita altera pars contra ato praticado 

pela PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, Exma. Sra. LUCIMAR 

SACRE DE CAMPOS, alegando, em síntese, ser Guarda Municipal de 

carreira, empossado em 30 de abril de 2002, conforme incluso Termo de 

Posse, regido pelas Leis Municipais n. 2.142/2000 e 2.163/2000. Alegou 

ter preenchido o interstício mínimo para obter a ascensão funcional de 

Guarda Municipal 3ª Classe para Guarda Municipal 2ª Classe, em 2006, 

nos termos do art. 20, § 1º, I, da Lei n. 2.163/2000 e ter ascendido em 

2014 de terceira classe para Supervisor (art. 20, § 2º), direito que só foi 

reconhecido em maio de 2015, em virtude da inércia da Administração 

Pública. Aduziu que em 2016, a Administração Municipal criou a Lei n. 

4.166/2016, que inseriu e alterou dispositivos da Lei Complementar n. 

2.142/2000, reestruturou a carreira de seus servidores, criou novas 

classes e estipulou novos interstícios de tempo para a ascensão 

funcional, rebaixando-o para a posição de Guarda Municipal 1ª Classe, 

Nível II, com salário base de R$ 4.280,05 (quatro mil duzentos e oitenta mil 

e cinco centavos), conforme atestam os inclusos documentos, quando 

deveria ter permanecido na Classe de Supervisor, Nível II, com salário 

base de R$ 6.294,93 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e 

noventa e três centavos – Anexo II, da Lei 4.166/2016). Argumentou que 

ao serem estipulados novos interstícios de tempo para a ascensão 

funcional, teria que percorrer novo período para então alcançar a classe 

de supervisão, o que, a seu ver, é ilegal, pois fere o princípio 

constitucional de direito adquirido e ocasiona perda salarial, razão pela 

qual, pugnou pela concessão liminar, a fim de que fosse reenquadrado na 

Classe Supervisor, Nível II com a garantia do salário da classe. O pedido 

liminar foi indeferido. Em informações, a autoridade coatora sustentou, 

preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a 

pretensão do impetrante de demonstrar em ação de cognição sumária a 

ocorrência de suposta redução remuneratória e prejuízo financeiro com o 
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recebimento de diferenças salariais correspondentes, demanda o exame 

do conjunto fático-probatório, inadmitido na via estreita mandamental, 

requerendo, por isso, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Quanto ao mérito, disse que o pedido não 

deve ser acolhido porque, ao contrário do que se afirma na peça primeira, 

não houve perda salarial, tampouco de hierarquia ou mesmo de tempo de 

serviço, uma vez que o enquadramento se deu no cargo único da Guarda 

Municipal para todos os guardas, observando-se ali a data da posse, o 

tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Esclareceu que, de 

acordo com os holerites carreados para o bojo dos autos, o impetrante 

recebia em dezembro de 2016 o subsídio de R$ 4.260,80 (quatro mil, 

duzentos e sessenta reais e oitenta centavos), enquanto que atualmente, 

depois do reenquadramento, passou a receber R$ 4.280,05 (quatro mil, 

duzentos e oitenta reais e cinco centavos), a maior, portanto. Disse que 

as atividades administrativas visam à consecução do interesse público, 

decorrendo, disso, que seus executores devem exercê-las segundo a 

finalidade social do Estado e seus princípios gerais, sendo, pois, 

inquestionável que o Poder Público, a qualquer momento, a bem do 

interesse coletivo, bem como para alcançar a eficiência na prestação dos 

serviços, poderá modificar direitos e obrigações constantes do regime 

jurídico institucional. Argumentou, ainda, que, conforme a jurisprudência do 

STF, o servidor público tem direito adquirido ao quantum remuneratório, 

mas não ao regime jurídico de composição dos vencimentos ou 

nomenclatura dos cargos, já que o cargo público não lhe pertence e não 

incorpora ao seu patrimônio jurídico, nem pode ser adquirido por qualquer 

outra modalidade, prestação de ordem patrimonial ou vantagem individual. 

Melhor esclarecendo, aduziu que o regime jurídico dos servidores não é 

algo consumado e intangível no tempo, mas conjunto de normas mutável, 

impessoal, objetivo, definido e alterado unilateralmente pelo Estado em 

vista do interesse público (STF, Res n. 99.522, Rel. Min. Moreira Alves, 

RDA 153/110-113). Finalizou, requerendo o acolhimento da preliminar com 

vistas à extinção do feito sem resolução do mérito e, no mérito, a 

denegação da segurança, em virtude da ausência do sustentado direito 

líquido e certo. Juntou documentos. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público verificou a ausência de interesse público capaz de justificar sua 

intervenção no presente feito. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo 

o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, 

impondo-se, de início, a análise acerca da sustentada inadequação da via 

eleita, cabendo assinalar que, ao contrário do afirmado pela autoridade 

coatora, o que se objetiva na peça primeira é que seja assegurado ao 

impetrante o mesmo nível e classe funcional conquistados no cargo de 

Guarda Municipal através da antiga Lei n. 2.163/2000, tidos como 

ignorados pela nova reestruturação (Lei n. 4.166/2016) e que lhe 

ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando o writ corrigir suposto 

erro na reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais 

que, ao criar novas classes e estipular novos interstícios de tempo para a 

ascensão funcional (Lei n. 4.166/2016), teria, em tese, ferido direito líquido 

e certo do impetrante, enquadrando-o em regime jurídico diverso daquele 

tido como correto, redundando, assim, em perda salarial, cabe salientar 

que, caso seja concedida a segurança, isso implicará, inevitavelmente, em 

responsabilização da Fazenda Pública Municipal pelo pagamento das 

diferenças salariais correspondentes a partir do ajuizamento do writ. Isso 

por si só não exige prova pré-constituída ou maior dilação probatória como 

afirmado pela autoridade coatora, tampouco extrapola os limites da ação 

mandamental, até porque o recebimento de eventuais diferenças salariais 

decorrerá do êxito quanto ao mérito da demanda, qual seja, do correto 

reenquadramento na carreira funcional. Por esses fundamentos, rejeito a 

preliminar. Respeitante ao mérito, verifica-se que a questão a ser 

enfrentada no presente writ reside na aferição do apontado direito do 

impetrante de obter seu enquadramento na Classe Supervisor, Nível II, no 

valor de R$ 6.294,93 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e 

noventa e três centavos), tal qual previsto na Tabela do Anexo II da nova 

Lei 4.166/2016. Segundo se observa dos documentos que instruem o 

pleito e que não foram contrariados pela autoridade coatora, o impetrante 

ingressou no quadro de servidores da Secretaria da Guarda Municipal em 

30.4.2002 (Guarda Municipal – Id. 5910464) e, por força da Lei n. 

2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), que rege a 

estrutura de carreira, regime jurídico, progressão de carreira e ascensão 

funcional, foi enquadrado no ano de 2015, para a Classe de Supervisor 

pelo critério de antiguidade (Portaria n. 213/2015 – Id. 5910474). Vê-se, do 

exposto, que o impetrante ascendeu administrativamente na carreira de 

guarda municipal, em obediência ao disposto no art. 20, § 1º, I, da Lei 

Municipal n. 2.163/2000 até a posição de Supervisor, nos termos do inciso 

II do referido dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar n. 

4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei Complementar n. 

2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, atribuições e 

competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras 

providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um 

novo regime jurídico com novas classes e níveis, enquadrando, assim, o 

impetrante, como Guarda Municipal 1ª Classe, Nível II, com o salário de R$ 

4.280,05 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinco centavos), de 

acordo com o Anexo II da referida lei. A nova Lei n. 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 1.1.2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 

4º-C na Lei Complementar Municipal n. 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com base nessa lei o impetrante, por ter 

ingressado no serviço público municipal em 30 de abril de 2002, foi 

enquadrado como Guarda Municipal 1ª Classe, nível II, já que contava com 

14 anos de serviços prestados à Administração Pública quando da 

entrada em vigor da nova lei (1.1.2017). Assim, de acordo com o Anexo, II, 

da referida lei (4.166/2016)[1][1], com o novo enquadramento, o impetrante 

deve auferir mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 

4.280,05 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinco centavos), 

exatamente como verificado seu holerite, segundo se infere no Id. n. 

5910495. Pode-se afirmar, então, que a nova lei não violou direito 

adquirido do impetrante, tampouco reduziu seu salário e, além do mais, 

observou as mesmas exigências da lei anterior, quais sejam, a data da 

posse, o tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Ademais, 

cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos 

é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui 

direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de 

vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal. A 

jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não 

possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública 

modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a 

irredutibilidade dos vencimentos. A título ilustrativo, transcreve-se abaixo 

os seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 
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SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 

pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz,DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 

tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo impetrante na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 

prova de prejuízo, impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste 

direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado no presente Mandado de 

Segurança impetrado por Gebison Eduardo da Silva em face da Prefeita 

Municipal de Várzea Grande, Exma Sra. Lucimar Sacre de Campos e, por 

conseguinte, denego a segurança. Deixo de condenar o impetrado nas 

custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo com baixas e anotações de 

costume. 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. P. R. I. Cumpra-se. [1][1] ANEXO II – Guarda Municipal 1ª Classe, 

Nível II - R$ 4.280,05.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002677-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1002677-07.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Joel Silva de Arruda Impetrada: Prefeita Municipal de Várzea Grande 

Vistos... JOEL SILVA DE ARRUDA, qualificado nos autos, impetrou 

Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera impetrado por, 

qualificado nos autos, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

representado pela Prefeita Municipal, Exma. Sra. LUCIMAR SACRE DE 

CAMPOS, argumentando ser guarda municipal de carreira, empossado em 

1 de junho de 2000, conforme incluso Termo de Posse, regido pelas Leis 

Municipais n. 2.142/2000 e 2.163/2000. Esclarece que preencheu o 

interstício mínimo de tempo para ascensão funcional de Guarda 3ª Classe 

para Guarda 2ª Classe, em 2004, nos termos do art. 20, § 1º, I, da Lei n. 

2.163/2000 e, que, em 1.5.2015, ascendeu da Segunda Classe para 

Supervisor (art. 20, § 1º, da referida lei). Argumenta que no ano de 2016 a 

Administração Municipal criou a Lei n. 4.166/2016, que insere e alteram 

dispositivos da Lei Complementar n. 2.142/2000, reestrutura a carreira de 

seus servidores, cria novas classes e estipula novos interstícios de tempo 

para a ascensão funcional e, por isso, foi rebaixado em Guarda Municipal 

1ª Classe, Nível III, com salário base de R$ 4.494,05 (quatro mil, 

quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), conforme 

atestam os inclusos documentos, quando o certo seria a sua permanência 

na Classe de Supervisor, Nível III, com salário base de R$ 6.609,68 (seis 

mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos – Anexo I e II, da 

Lei 4.166/2016). Sustenta que, ao serem estipulados novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, deverá percorrer novo período de 

tempo para que possa novamente alcançar a classe de supervisão. Tacha 

de ilegal a conduta da autoridade coatora, uma vez que, segundo afirma, 

fere o princípio constitucional de direito adquirido e, além do mais, causou 

ao impetrante a perda salarial de R$ 2.115,63 (dois mil, cento e quinze 

reais e sessenta e três centavos). Pleiteou, por fim, a concessão liminar 

da segurança, para que fosse reenquadrado na Classe Supervisor, Nível, 

III. Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido (fls. 206-207). Em 

informações, a autoridade coatora sustenta, preliminarmente, a 

inadequação da via eleita, argumentando que o impetrante tenta 

demonstrar, em ação de cognição sumária, a ocorrência de suposta 

redução remuneratória e prejuízo financeiro com o recebimento de 

diferenças salariais correspondentes, o que demanda o exame do 

conjunto fático-probatório, inadmitido na via estreita mandamental. Assim, 

requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, IV, do CPC. Quanto ao mérito, diz que a pretensão do impetrante não 

merece ser acolhida porque, ao contrário do que se afirma, não houve 

perda salarial, tampouco de hierarquia ou mesmo de tempo de serviço, 

uma vez que o enquadramento se deu no cargo único da Guarda Municipal 

para todos os guardas, observando-se ali a data da posse, o tempo de 

efetivo serviço e o grau de escolaridade. Esclarece que, de acordo com 

os holerites carreados para o bojo dos autos, o impetrante recebia em 

dezembro de 2016 o subsídio de R$ 4.260,80 (quatro mil, duzentos e 

sessenta reais e oitenta centavos) e, atualmente, depois do 
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reenquadramento para Guarda Municipal 1ª Classe, III, passou a receber 

R$ 4.494,05 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco 

centavos). Diz que as atividades administrativas visam à consecução do 

interesse público, decorrendo, disso, que seus executores devem 

exercê-las segundo a finalidade social do Estado e seus princípios gerais, 

sendo, pois, inquestionável que o Poder Público, a qualquer momento, a 

bem do interesse coletivo, bem como para alcançar a eficiência na 

prestação dos serviços, poderá modificar direitos e obrigações 

constantes do regime jurídico institucional. Argumenta que, conforme a 

jurisprudência do STF, o servidor público tem direito adquirido ao quantum 

remuneratório, mas não ao regime jurídico de composição dos 

vencimentos ou nomenclatura dos cargos, já que o cargo público não lhe 

pertence e não incorpora ao seu patrimônio jurídico, nem pode ser 

adquirido por qualquer outra modalidade, prestação de ordem patrimonial 

ou vantagem individual. Melhor esclarecendo, diz que o regime jurídico dos 

servidores não é algo consumado e intangível no tempo, mas conjunto de 

normas mutável, impessoal, objetivo, definido e alterado unilateralmente 

pelo Estado em vista do interesse público (STF, Res n. 99.522, Rel. Min. 

Moreira Alves, RDA 153/110-113). Finaliza, requerendo o acolhimento da 

liminar com vistas à extinção do feito sem resolução do mérito e, no mérito, 

a denegação da segurança, em virtude da ausência do sustentado direito 

líquido e certo. Juntou documentos. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público verificou a ausência de interesse público a justificar sua 

intervenção no presente feito (fls. 309-311). É o relatório. Decido. 

Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da sustentada 

inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao contrário 

do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça primeira é 

garantir ao impetrante o mesmo nível e classe funcional conquistados no 

cargo de Guarda Municipal através da antiga Lei n. 2.163/2000, tidos como 

ignorados pela nova reestruturação (Lei n. 4.166/2016) e que teria lhe 

ocasionado prejuízos financeiros. Logo, objetivando o writ corrigir suposto 

erro na reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, 

que, ao criar novas classes e estipular novos interstícios de tempo para a 

ascensão funcional (Lei n. 4.166/2016), teria, em tese, ferido direito líquido 

e certo do impetrante, enquadrando-o em regime jurídico diverso daquele 

tido como correto, redundando, assim, em perda salarial, caso concedida 

a segurança, isso implicará, inevitavelmente, em responsabilização da 

Fazenda Pública Municipal pelo pagamento das diferenças salariais 

correspondentes a partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige 

prova pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela 

autoridade coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, 

até porque o recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do 

êxito quanto ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento 

na carreira funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. 

Respeitante ao mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no 

presente writ reside na aferição do apontado direito do impetrante de 

obter seu enquadramento na Classe Supervisor, Nível III, no valor de R$ 

6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove e sessenta e oito), tal qual previsto 

na Tabela do Anexo II da nova Lei 4.166/2016. Segundo se observa dos 

documentos que instruem o pleito e que não foram contrariados pela 

autoridade coatora, o impetrante ingressou no quadro de servidores da 

Secretaria da Guarda Municipal em 1.6.2000 (Guarda Municipal – termo de 

posse fl. 37) e, por força da Lei n. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda 

Municipal de Várzea Grande), que rege a estrutura de carreira, regime 

jurídico, progressão de carreira e ascensão funcional, foi enquadrado na 

Classe de Supervisor em 1 de maio de 2015 (Portaria n. 213/2015 – fl. 39). 

Vê-se, do exposto, que o impetrante ascendeu administrativamente na 

carreira de guarda municipal primeiro de Guarda de 3ª Classe para 2ª 

Classe, em obediência ao disposto no art. 20, § 1º, I, da Lei Municipal n. 

2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de Segunda Classe para 

Supervisor, nos termos do inciso II do referido dispositivo, auferindo, 

mensalmente, a remuneração de R$ 4.260,80 (quatro mil, duzentos e 

sessenta reais e oitenta centavos). Contudo, com a edição da Lei 

Complementar n. 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, 

atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e 

dá outras providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, 

estabelecendo um novo regime jurídico com novas classes e níveis, 

enquadrando, assim, o impetrante, como Guarda Municipal 1ª Classe, Nível 

III, com o salário de R$ 4.494,05 (quatro mil, quatrocentos e noventa e 

quatro reais e cinco centavos), de acordo com o Anexo II da referida lei. A 

nova Lei n. 4.166/2016, que entrou em vigor em 1.1.2017, assim está 

normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal n. 

2.142/2000 com a seguinte redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais 

admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando 

esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de 

acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal e grau de escolaridade exigido par a Classe a que fizer jus, em 

conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do 

artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem: I. O servidor 

empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente 

o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas 

seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª 

Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; II. O servidor empossado em 30 de abril de 2002 

(dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal 

e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda 

Municipal 3ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. 

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) 

anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe 

nível II – cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; III. Os 

servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão 

efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com 

base nessa lei o impetrante, por ter ingressado no serviço público 

municipal em 1.6.2000, foi enquadrado como Guarda Municipal 1ª Classe, 

nível III (Item I, letra “d”), já que contava com quase 17 anos de serviços 

prestados à Administração Pública quando da entrada em vigor da nova lei 

(1.1.2017). Assim, de acordo com o Anexo, II, da referida lei (4.166/2016)

[1], com o novo enquadramento, o impetrante passou a auferir 

mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 4.494,05 (quatro 

mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), superior, 

portanto, ao último salário percebido por este em dezembro de 2016 de R$ 

4.260,00 (quatro mil e duzentos e sessenta reais). Pode-se afirmar, então, 

que a nova lei não violou direito adquirido do impetrante, tampouco reduziu 

seu salário, como sustentado. Ao contrário, vê-se do exposto que, apesar 

de a nova lei estipular novos interstícios de tempo para a ascensão 

funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior ao que vinha auferindo 

como supervisor e, além do mais, observou as mesmas exigências da lei 

anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e o grau 

de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação da 

carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e 

que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à 

irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição 

Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor 

público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. A título ilustrativo, 

transcrevo abaixo os seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA 

EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 
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critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 

pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz, DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVOREGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 

tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo impetrante na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 

prova de prejuízo, impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste 

direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado no presente Mandado de 

Segurança impetrado por Joel Silva de Arruda em face da Prefeita 

Municipal de Várzea Grande e, por conseguinte, denego a segurança. 

Deixo de condenar a impetrada nas custas e nos honorários advocatícios 

em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal n. 12.016, de 7.8.09. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com baixas e anotações de costume. 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. P. R. I. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 23 de janeiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito [1] ANEXO II – Guarda Municipal 1ª Classe, Nível II.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002466-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1002466-68.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Vistos. 

PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, impetrou 

Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera pars contra ato 

praticado pela PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, Exma. Sra. 

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, alegando, em síntese, ser Guarda 

Municipal de carreira, empossado em 30 de abril de 2002, conforme 

incluso Termo de Posse, regido pelas Leis Municipais ns. 2.142/2000 e 

2.163/2000. Alegou ter preenchido o interstício mínimo para obter a 

ascensão funcional de Guarda Municipal 3ª Classe para Guarda Municipal 

2ª Classe, em 2006, nos termos do art. 20, § 1º, I, da Lei n. 2.163/2000 e 

ter ascendido em 2014 de terceira classe para Supervisor (art. 20, § 2º), 

direito que só foi reconhecido em maio de 2015, em virtude da inércia da 

Administração Pública. Aduziu que em 2016, a Administração Municipal 

criou a Lei n. 4.166/2016, que inseriu e alterou dispositivos da Lei 

Complementar n. 2.142/2000, reestruturou a carreira de seus servidores, 

criou novas classes e estipulou novos interstícios de tempo para a 

ascensão funcional, rebaixando-o para a posição de Guarda Municipal 1ª 

Classe, Nível II, com salário base de R$ 4.280,05 (quatro mil duzentos e 

oitenta mil e cinco centavos), conforme atestam os inclusos documentos, 

quando deveria ter permanecido na Classe de Supervisor, Nível II, com 

salário base de R$ 6.294,93 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e 

noventa e três centavos – Anexo II, da Lei 4.166/2016). Argumentou que 

ao serem estipulados novos interstícios de tempo para a ascensão 

funcional, teria que percorrer novo período para então alcançar a classe 

de supervisão, o que, a seu ver, é ilegal, pois fere o princípio 

constitucional de direito adquirido e ocasiona perda salarial, razão pela 

qual, pugnou pela concessão liminar, a fim de que fosse reenquadrado na 

Classe Supervisor, Nível II com a garantia do salário da classe. O pedido 

liminar foi indeferido. Em informações, a autoridade coatora sustentou, 

preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a 

pretensão do impetrante de demonstrar em ação de cognição sumária a 

ocorrência de suposta redução remuneratória e prejuízo financeiro com o 

recebimento de diferenças salariais correspondentes, demanda o exame 

do conjunto fático-probatório, inadmitido na via estreita mandamental, 

requerendo, por isso, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Quanto ao mérito, disse que o pedido não 

deve ser acolhido porque, ao contrário do que se afirma na peça primeira, 

não houve perda salarial, tampouco de hierarquia ou mesmo de tempo de 

serviço, uma vez que o enquadramento se deu no cargo único da Guarda 

Municipal para todos os guardas, observando-se ali a data da posse, o 

tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Esclareceu que, de 

acordo com os holerites carreados para o bojo dos autos, o impetrante 

recebia em dezembro de 2016 o subsídio de R$ 4.260,80 (quatro mil, 

duzentos e sessenta reais e oitenta centavos), enquanto que atualmente, 

depois do reenquadramento, passou a receber R$ 4.280,05 (quatro mil, 

duzentos e oitenta reais e cinco centavos), a maior, portanto. Disse que 

as atividades administrativas visam à consecução do interesse público, 

decorrendo, disso, que seus executores devem exercê-las segundo a 

finalidade social do Estado e seus princípios gerais, sendo, pois, 

inquestionável que o Poder Público, a qualquer momento, a bem do 

interesse coletivo, bem como para alcançar a eficiência na prestação dos 

serviços, poderá modificar direitos e obrigações constantes do regime 

jurídico institucional. Argumentou, ainda, que, conforme a jurisprudência do 
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STF, o servidor público tem direito adquirido ao quantum remuneratório, 

mas não ao regime jurídico de composição dos vencimentos ou 

nomenclatura dos cargos, já que o cargo público não lhe pertence e não 

incorpora ao seu patrimônio jurídico, nem pode ser adquirido por qualquer 

outra modalidade, prestação de ordem patrimonial ou vantagem individual. 

Melhor esclarecendo, aduziu que o regime jurídico dos servidores não é 

algo consumado e intangível no tempo, mas conjunto de normas mutável, 

impessoal, objetivo, definido e alterado unilateralmente pelo Estado em 

vista do interesse público (STF, Res n. 99.522, Rel. Min. Moreira Alves, 

RDA 153/110-113). Finalizou, requerendo o acolhimento da preliminar com 

vistas à extinção do feito sem resolução do mérito e, no mérito, a 

denegação da segurança, em virtude da ausência do sustentado direito 

líquido e certo. Juntou documentos. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público verificou a ausência de interesse público capaz de justificar sua 

intervenção no presente feito. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo 

o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, 

impondo-se, de início, a análise acerca da sustentada inadequação da via 

eleita, cabendo assinalar que, ao contrário do afirmado pela autoridade 

coatora, o que se objetiva na peça primeira é que seja assegurado ao 

impetrante o mesmo nível e classe funcional conquistados no cargo de 

Guarda Municipal através da antiga Lei n. 2.163/2000, tidos como 

ignorados pela nova reestruturação (Lei n. 4.166/2016) e que lhe 

ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando o writ corrigir suposto 

erro na reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais 

que, ao criar novas classes e estipular novos interstícios de tempo para a 

ascensão funcional (Lei n. 4.166/2016), teria, em tese, ferido direito líquido 

e certo do impetrante, enquadrando-o em regime jurídico diverso daquele 

tido como correto, redundando, assim, em perda salarial, cabe salientar 

que, caso seja concedida a segurança, isso implicará, inevitavelmente, em 

responsabilização da Fazenda Pública Municipal pelo pagamento das 

diferenças salariais correspondentes a partir do ajuizamento do writ. Isso 

por si só não exige prova pré-constituída ou maior dilação probatória como 

afirmado pela autoridade coatora, tampouco extrapola os limites da ação 

mandamental, até porque o recebimento de eventuais diferenças salariais 

decorrerá do êxito quanto ao mérito da demanda, qual seja, do correto 

reenquadramento na carreira funcional. Por esses fundamentos, rejeito a 

preliminar. Respeitante ao mérito, verifica-se que a questão a ser 

enfrentada no presente writ reside na aferição do apontado direito do 

impetrante de obter seu enquadramento na Classe Supervisor, Nível II, no 

valor de R$ 6.294,93 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e 

noventa e três centavos), tal qual previsto na Tabela do Anexo II da nova 

Lei 4.166/2016. Segundo se observa dos documentos que instruem o 

pleito e que não foram contrariados pela autoridade coatora, o impetrante 

ingressou no quadro de servidores da Secretaria da Guarda Municipal em 

30.4.2002 (Guarda Municipal – Id. 5910085) e, por força da Lei n. 

2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), que rege a 

estrutura de carreira, regime jurídico, progressão de carreira e ascensão 

funcional, foi enquadrado no ano de 2015, para a Classe de Supervisor 

pelo critério de antiguidade (Portaria n. 213/2015 – Id. 5910099). Vê-se, do 

exposto, que o impetrante ascendeu administrativamente na carreira de 

guarda municipal, em obediência ao disposto no art. 20, § 1º, I, da Lei 

Municipal n. 2.163/2000 até a posição de Supervisor, nos termos do inciso 

II do referido dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar n. 

4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei Complementar n. 

2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, atribuições e 

competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras 

providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um 

novo regime jurídico com novas classes e níveis, enquadrando, assim, o 

impetrante, como Guarda Municipal 1ª Classe, Nível II, com o salário de R$ 

4.280,05 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinco centavos), de 

acordo com o Anexo II da referida lei. A nova Lei n. 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 1.1.2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 

4º-C na Lei Complementar Municipal n. 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com base nessa lei o impetrante, por ter 

ingressado no serviço público municipal em 30 de abril de 2002, foi 

enquadrado como Guarda Municipal 1ª Classe, nível II, já que contava com 

14 anos de serviços prestados à Administração Pública quando da 

entrada em vigor da nova lei (1.1.2017). Assim, de acordo com o Anexo, II, 

da referida lei (4.166/2016)[1][1], com o novo enquadramento, o impetrante 

deve auferir mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 

4.280,05 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinco centavos), 

exatamente como verificado seu holerite, segundo se infere no Id. n. 

5910164. Pode-se afirmar, então, que a nova lei não violou direito 

adquirido do impetrante, tampouco reduziu seu salário e, além do mais, 

observou as mesmas exigências da lei anterior, quais sejam, a data da 

posse, o tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Ademais, 

cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos 

é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui 

direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de 

vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal. A 

jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não 

possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública 

modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a 

irredutibilidade dos vencimentos. A título ilustrativo, transcreve-se abaixo 

os seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 

pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 
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Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz,DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 

tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo impetrante na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 

prova de prejuízo, impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste 

direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado no presente Mandado de 

Segurança impetrado por Paulo Kleuber Ferreira da Silva em face da 

Prefeita Municipal de Várzea Grande, Exma Sra. Lucimar Sacre de 

Campos e, por conseguinte, denego a segurança. Deixo de condenar o 

impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da 

natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 

12.016, de 7.8.09. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

baixas e anotações de costume. 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. P. R. I. Cumpra-se. [1][1] ANEXO II – Guarda 

Municipal 1ª Classe, Nível II - R$ 4.280,05.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003118-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AGOSTINHO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1003118-85.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Cláudio Agostinho da Silva Impetrado: Secretário de Administração do 

Município de Várzea Grande Vistos... CLÁUDIO AGOSTINHO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, impetrou Mandado de Segurança 

contra atos do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar lotado na 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer desde 30.4.2002, no 

cargo de Agente de Segurança e Manutenção, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Sustenta que 

nessa condição de Agente de Segurança e Manutenção tem direito à 

progressão funcional, sob a forma de promoção nas classes, de acordo 

com o art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012 e arts. 1º, 19, 21-24, § 

1º, III, “b”, da Lei Complementar n. 4.007/2014, de modo que fez jus à 

progressão da Classe A, Nível 4, para Classe A, Nível 6. Porém, diz que, 

apesar de ter protocolizado pedido administrativo com vistas à progressão 

em 21.1.2016, até a presente data não foi analisado, há mais de ano, 

portanto. Diz que os dois requisitos para a promoção nas classes 

previstos nas referidas leis, quais sejam, o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo mencionado acima, 

conforme previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

foram comprovados pelos documentos carreados com a peça primeira. 

Requereu, liminarmente, a sua progressão funcional ou, então, 

alternativamente, fosse determinada à autoridade coatora que apreciasse 

o pedido administrativo. Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido. 

Notificado, o ente público municipal sustenta, em suas informações, a 

inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento das férias e 1/3 

constitucional, sob o argumento de que no mandado de segurança deverá 

comprovar, de imediato, o direito líquido e certo, já que não pode ser 

sucedâneo de ação de cobrança de pagamento de diferenças salariais. 

Afirma que o processo administrativo foi encaminhado para análise da 

Comissão Permanente de PCCS (Plano de Cargo, Carreira e Salário), não 

havendo, assim, que se falar em inércia da Administração Pública, até 

porque a impetrante só adquiriu o direito à progressão funcional em 

30.4.2017. Nesses termos, diz que inexiste causa de pedir, devendo o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC. Além disso, argumenta ser vedada a concessão de segurança 

quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo, nos termos 

do art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009, como nesta hipótese. Requer, assim, o 

acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita quanto ao pedido 

de pagamento das férias e do terço constitucional e, no mérito, a 

denegação da ordem. Não juntou documentos. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público verificou a ausência de interesse público capaz de 

justificar sua intervenção no presente feito. É o relatório. Decido. Cumprido 

até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe 

julgar o presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida 

lei, cabendo, de início, a análise sobre a sustentada inadequação da via 

eleita quanto ao pedido de pagamento de férias e do terço constitucional, o 

que ora faço, assinalando que, ao contrário do afirmado pela autoridade 

coatora, o que se objetiva na peça primeira é que os efeitos financeiros 

decorrentes de eventual reconhecimento do dire i to  à 

promoção/enquadramento incidam sobre as férias, terço constitucional e 

décimo terceiro salário, assim se inferindo dos seguintes tópicos da peça 

primeira: “Diante de tais argumentos fáticos e jurídicos, onde não restam 

dúvidas acerca do direito, as férias, mais 1/3 constitucional de férias do 

reclamante dos anos EM QUE FICOU SEM ENQUADRAMENTO, requer se 

digne Vossa Excelência condenar a ré ao pagamento das verbas aqui 

pleiteadas corrigidas monetariamente e juros de mora”. “V – DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que se digne a: (...) g) Por 

fim, requer o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo 

reenquadramento da Classe B, Nível 2 (com a correção no 1/3 de férias e 

13º salário) por consequência o pagamento desde a data da ilegalidade 

cometida pelo agente coator com correção dos valores desde a data em 

que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais.” (destaquei) 

Como se observa, visando o presente writ o enquadramento do impetrante 

à Classe A, Nível 6, com os consequentes reflexos sobre férias, terço 

constitucional e décimo terceiro, não há que se falar que tal pretensão 
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deva ser buscada em ação de cobrança, não sendo correto, desse modo, 

afirmar ser inadequada a via eleita. Também não se sustenta o argumento 

de que o impetrante é carecedor da ação por não ter sido exaurida a via 

recursal administrativa, que, no entender da autoridade coatora, veda a 

concessão da segurança, nos termos do art. 5º, I, da Lei n, 12.016/2009. 

Segundo se observa dos documentos carreados com a peça primeira, 

principalmente o de fl. 22, o requerimento administrativo com vistas à 

progressão funcional do impetrante foi protocolizado em 22 de janeiro de 

2016 e até a presente data não foi analisado pela Administração Pública, o 

que foi confirmado por esta em suas informações, há mais de 2 anos, 

portanto. Nesse contexto, cabe salientar que a impetrante não poderá 

aguardar, ad eternum, por decisão administrativa para que possa aviar os 

recursos correspondentes para, só após, impetrar mandado de 

segurança, já que extrapolado, em muito, a duração razoável do processo 

assegurada na Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII), bem como na Lei 

Estadual n. 7.692/2002, que prevê o prazo de 120 dias para análise de 

requerimentos de qualquer espécie pela Administração Pública, in verbis: 

“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: (...) LXXVIII – a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

(...)”. Sem destaque no original. “Art. 37. O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado 

poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 

previsão legal em contrário”. (Lei Estadual n. 7.692/2002 – sem destaque 

no original). Também nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: 

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - INÉRCIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PEDIDO ADMINISTRATIVO - ART. 5º, LXXIII, 

DA CF - SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da Administração 

pública na apreciação do pedido administrativo configura desrespeito 

garantia constitucional, insculpida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição 

Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a 

razoável duração do processo.” (TJMT – ReeNec 93873/2014, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

20.10.2015, p. DJe 29.10.2015 – sem destaque no original). Como se 

observa, a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento 

administrativo de progressão funcional, em prazo razoável, configura ato 

ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado por mandado de 

segurança. Logo, não há que se falar em ausência de causa de pedir a 

justificar a pretendida extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, cumpre salientar que a 

questão a ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição do 

apontado direito da impetrante de obter a progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como 

merendeira, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, 

o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em 

vista a verificação do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis 

Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está 

alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional do professor 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 
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avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, o 

impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto 

no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção 

automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas 

vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de 

avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão 

funcional almejada. O impetrante está com razão, ante a verificação de 

que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 

1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe 

da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de 

serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito 

da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de 

serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, 

ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção do impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da 

Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, 

como se vê a seguir, mutatis mutandis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 

17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de 

reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III 

da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o 

interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei 

Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito 

líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não 

comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da 

prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se 

que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) 

meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 

6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo 

exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após 

a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação 

é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo 

possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, 

o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, 

de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da 

imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a 

obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em 

que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. 

Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o 

procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da 

Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de 

atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade 

impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora 

recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho 

dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão. 8. 

(...) 9. Recurso Ordinário provido. (RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017 – destaquei e 

sublinhei) O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a 

oportunidade de decidir matéria idêntica, como se vê mais adiante, na 

ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE 

ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDÊNCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. (...) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E 

CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora 

provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada 
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progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o 

direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada 

pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem 

qualquer prejuízo. (...) (Apelação / Remessa Necessária 107683/2015, 

Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei) Resta, pois, examinar os 

documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações 

prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto 

e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo registrar 

que a aludida lei deixa claro, em seu art. 2º, que podem ser titular do cargo 

professor efetivo (mediante concurso público), ou estável (art. 19 da 

ADCT). Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que o impetrante 

Cláudio Agostinho da Silva faz jus ao deferimento do pedido, uma vez que 

ingressou nos quadros do serviço público por meio de concurso público, 

em 30.4.2002 (fl. 23), alcançando, assim, 15 anos em 30.4.2017, anterior, 

portanto, ao ajuizamento da presente ação (2.5.2017), o que recomenda o 

seu enquadramento no Nível 6, Classe A, conforme Anexo IV da Lei 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. 

Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, resulta 

inequívoco o direito líquido e certo do impetrante de ser promovido às 

classes superiores, diretamente àquelas correspondentes ao tempo de 

serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, portanto, de 

efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser 

prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos 

do art. 20, § 4º, da Lei Municipal n. 3.797/2012. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim 

de conceder a segurança ao impetrante Cláudio Agostinho da Silva, 

ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional do servidor, 

promovendo-o da Classe A, Nível 2, para Classe A, Nível 6, sem prejuízo 

de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Leis ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em 

julgado, conforme dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 

12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, 

também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre 

férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) 

ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem 

acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser 

atualizados pelo referido índice. Deixo de condenar o impetrado nas 

custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em 

seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da 

sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo 

decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se.
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Autos n. 1002364-46.2017.811.0002 “Mandado de Segurança” Vistos. 

ANDRÉ RICARDO ZATTAR DE FARIA MONTEIRO impetrou “Mandado de 

Segurança” contra ato da ilustre SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO 

DE POSSE, do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO e DA 

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, objetivando o 

restabelecimento do prazo para apresentação dos documentos 

necessários à posse do impetrante aprovado em primeiro lugar no cargo 

de fiscal de obras e posturas do concurso público realizado em junho de 

2016, por meio do Edital n. 001/2016-D, cuja convocação se deu em 13 de 

julho de 2016. Alegou que, por ser pessoa humilde e de difícil acesso aos 

meios de comunicação, inclusive à Gazeta Municipal, por diversas vezes 

buscou informações junto à Prefeitura Municipal acerca do resultado do 

concurso, obtendo a informação de que o pessoal dos recursos humanos 

entraria em contato caso obtivesse sucesso na classificação, o que não 

aconteceu. Disse que, tão logo tomou ciência de sua aprovação, formulou 

requerimento de posse, porém o pedido foi ilegalmente negado, já que, no 

seu entender, deveria ter sido comunicado pessoalmente sobre sua 

aprovação e nomeação, pois houve um “enorme” lapso temporal entre a 

homologação do resultado e a data da nomeação. Assim, invocando 

julgados em favor da argumentação exposta na inicial e sustentando a 

presença dos requisitos necessários à obtenção da segurança em sede 

de liminar, pugnou pela concessão da medida, com apoio, ainda, em 

diversos documentos. A liminar foi indeferida (Id. 5889223). Intimados os 

impetrados, bem como da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento (Id. 6795341) apenas o Sr. Secretário Municipal de 

Administração prestou informações, nas quais argumenta que todas as 

informações acerca do concurso foram publicadas no órgão de imprensa 

oficial do Município, sendo que o resultado final foi publicado também no 

site da empresa KLC Concursos, tudo em conformidade com o item 14.1, 

do Edital. Esclareceu que a realização da prova se deu em 22.5.2016, o 

resultado foi publicado em 6.6.2016 e em 13.7, pouco mais de 30 dias 

após a publicação do resultado final, foi publicado no órgão oficial de 

imprensa o Decreto n. 93/2016, convocando os aprovados para a 

apresentação de documentos, dentre os quais apenas o impetrante não 

compareceu e disse não ser verdadeira a afirmação do concorrente de 

que teria buscado informações junto sobre o resultado do concurso e que 

sua inércia incorreu na convocação da segunda colocada em 10.10.2016, 

de modo que segurança deve ser denegada. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público entendeu ser desnecessária a intervenção do órgão no 

mérito da demanda (Id. 10211962). É o relatório. Decido. Cumprido até aqui 

todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. 

Segundo se infere do relatório acima, o cerne do presente mandamus 

reside na verificação quanto à apontada violação legal do direito do 

impetrante de ser comunicado pessoalmente acerca da aprovação e 

convocação para posse no concurso público ao qual foi aprovado em 

primeiro lugar para ocupar a vaga de fiscal de obras e posturas no 

Município de Nossa Senhora do Livramento. Segundo se infere do item 15 

do edital do concurso (n. 001/2016), que trata “Do resultado da Prova 

Escrita Objetiva”, em seu subitem n. 15.1, “O resultado das provas 

escritas objetivas será divulgado no dia 6/6/2016, a partir das 17h00min, 

mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento – MT, disponibilizado no site www.klcconcursos.com.br e 

publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município” Como se vê da 

transcrição acima, não havia no edital do concurso previsão quanto à 

comunicação pessoal dos candidatos sobre o resultado das provas, muito 

pelo contrário, a data e a forma de publicação dos resultados vieram 

previamente estabelecidas no edital do certame, inclusive com lapso 

temporal bem curto entre o dia da realização, em 22.5.2016, e a divulgação 

do resultado (6.6.2016), que foram devidamente cumpridos, segundo se 

vê do edital Id. 6851409, onde consta o resultado final do certame 

publicado em 6.6.2016, o que afasta as alegações do impetrante de que 

houve violação aos princípios constitucionais da publicidade e da 

razoabilidade. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEQUENO LAPSO TEMPORAL 

ENTRE A NOMEAÇÃO E A CONVOCAÇÃO PARA A POSSE PELO DIÁRIO 

OFICIAL. HIPÓTESE PECULIAR EM QUE NÃO CONFIGURADA OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

CANDIDATA QUE PERDEU O PRAZO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) “4. Este Superior Tribunal firmou o 

entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a 

convocação para determinada fase de concurso público, mediante 

publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando 

passado considerável lapso temporal entre a homologação final do 

certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o 
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candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as 

publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 

12/11/2012). 5. No entanto, o pressuposto fático em que se amparou o 

precedente não se amolda ao caso dos autos, em face do curto lapso 

decorrido entre a nomeação e o chamamento para a posse mediante 

publicação em órgão oficial. Anote-se, ainda, que a candidata compareceu 

aos exames pré-admissionais. 6. Tem-se, portanto, que a Administração 

cumpriu as normas legais e editalícias atinentes ao princípio da 

publicidade.” 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no 

RMS 48.793/MG – Segunda Turma, Rel. Ministro OG Fernandes, j. 

8.9.2015, p. DJe 18.9.2015) O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

entendido que a convocação mediante publicação apenas em diário oficial 

e pela internet viola o princípio da razoabilidade e da publicidade nos 

casos em que da data da prova à data da convocação decorre período 

longo, segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: “APELAÇÃO 

CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO – 

PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL 

LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO À NOVA 

CONVOCAÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.A convocação 

de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, 

pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações 

oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o 

resultado final e a nomeação. O candidato aprovado em concurso público 

tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, 

por força dos princípios da publicidade e da legalidade.” (TJMT - Ap 

72526/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.9.2017, p. DJE 15.9.2017) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO – CANDIDATO CONVOCADO POR DIÁRIO OFICIAL E INTERNET – 

LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A 

NOMEAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – PRECEDENTE 

DO STJ – RECURSO PROVIDO. Caracteriza violação ao princípio da 

razoabilidade e da publicidade a nomeação de candidato aprovado em 

concurso público, mediante publicação da nomeação em diário oficial e 

pela internet, quando passado longo lapso temporal entre a homologação 

final do certame e a publicação da nomeação.” (TJMT - Ap 64181/2017 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, j. 29.8.2017, p. DJE 21.9.2017) “APELAÇÃO CÍVEL 

E REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – REJEIÇÃO - CONCURSO 

PÚBLICO – CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO 

OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO 

CERTAME – DIREITO À NOVA CONVOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA 

– SENTENÇA RATIFICADA. Não procede a preliminar de ilegitimidade 

passiva, sendo caso de aplicação da teoria da encampação, eis que 

cuidou o Apelante de defender a legalidade da conduta administrativa 

questionada, discutindo o seu mérito e, encampando, assim, a legalidade 

do ato impugnado. A convocação de candidato aprovado em concurso 

público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o 

acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo 

lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação. O 

candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado 

do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da 

publicidade e da legalidade.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

161042/2016 – Primeira Turma de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.8.2017, p. DJE 4.9.2017) No caso dos 

autos, como já dito, não houve violação ao princípio da publicidade e da 

mesma forma foi observado o princípio da razoabilidade, na medida em 

que as datas previstas no edital foram devidamente cumpridas, tendo a 

convocação ocorrido dentro do prazo razoável de 53 dias da realização 

da prova (22.5.2016), segundo se infere da “convocação” Id. 5789093. 

Desse modo, não há falar em ilegalidade no ato praticado pelos impetrados 

a ensejar a concessão da segurança. Diante do exposto, denego a 

segurança, julgando improcedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por André Ricardo Zattar de Faria Monteiro contra 

ato praticado pelo Secretário de Administração e Planejamento e pela 

Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento/MT, declarando extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrante nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.
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Autos n. 1002678-89.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Vistos. 

AMARILDO DOS SANTOS DE ARRUDA, qualificado nos autos, impetrou 

Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera pars contra ato 

praticado pela PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, ser Guarda Municipal de carreira, empossado em 1º de abril de 

2000, conforme incluso Termo de Posse, regido pelas Leis Municipais n. 

2.142/2000 e 2.163/2000. Alegou ter preenchido o interstício mínimo de 

tempo para obter a ascensão funcional para a segunda classe, a partir de 

1.3.2013 e, posteriormente, ser elevado para a Classe de Supervisor. 

Aduziu que em 2016, a Administração Municipal criou a Lei n. 4.166/2016, 

que inseriu e alterou dispositivos da Lei Complementar n. 2.142/2000, 

reestruturou a carreira de seus servidores, criou novas classes e 

estipulou novos interstícios de tempo para a ascensão funcional, 

rebaixando-o para a posição de Guarda Municipal 1ª Classe, Nível III, com 

salário base de R$ 4.494,05 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro 

reais e cinco centavos), conforme atestam os inclusos documentos, 

quando deveria ter permanecido na Classe de Supervisor, Nível III, com 

salário base de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta 

e oito centavos – Anexo I e II, da Lei 4.166/2016). Argumentou que, ao 

serem estipulados novos interstícios de tempo para a ascensão funcional, 

teria que percorrer novo período para então alcançar a classe de 

supervisão, o que, a seu ver, é ilegal, pois fere o princípio constitucional 

de direito adquirido e ocasiona perda salarial, razão pela qual, pugnou pela 

concessão liminar, a fim que o ato atacado fosse suspenso, 

fundamentado, ainda, em diversos documentos. O pedido liminar foi 

indeferido. Em informações, a autoridade coatora sustentou, 

preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a 

pretensão do impetrante de demonstrar em ação de cognição sumária a 

ocorrência de suposta redução remuneratória e prejuízo financeiro com o 

recebimento de diferenças salariais correspondentes, demanda o exame 

do conjunto fático-probatório, inadmitido na via estreita mandamental, 

requerendo, por isso, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Quanto ao mérito, disse que o pedido não 

deve ser acolhido porque, ao contrário do que se afirma na peça primeira, 

não houve perda salarial, tampouco de hierarquia ou mesmo de tempo de 

serviço, uma vez que o enquadramento se deu no cargo único da Guarda 

Municipal para todos os guardas, observando-se ali a data da posse, o 

tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Esclareceu que, de 

acordo com os holerites carreados para o bojo dos autos, o impetrante 

recebia em dezembro de 2016 o subsídio de R$ 4.260,80 (quatro mil, 

duzentos e sessenta reais e oitenta centavos), enquanto que atualmente, 

depois do reenquadramento, passou a receber R$ 4.494,05 (quatro mil, 

quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), a maior, 

portanto. Disse que as atividades administrativas visam à consecução do 

interesse público, decorrendo, disso, que seus executores devem 

exercê-las segundo a finalidade social do Estado e seus princípios gerais, 

sendo, pois, inquestionável que o Poder Público, a qualquer momento, a 

bem do interesse coletivo, bem como para alcançar a eficiência na 

prestação dos serviços, poderá modificar direitos e obrigações 

constantes do regime jurídico institucional. Argumentou, ainda, que, 

conforme a jurisprudência do STF, o servidor público tem direito adquirido 

ao quantum remuneratório, mas não ao regime jurídico de composição dos 

vencimentos ou nomenclatura dos cargos, já que o cargo público não lhe 

pertence e não incorpora ao seu patrimônio jurídico, nem pode ser 

adquirido por qualquer outra modalidade, prestação de ordem patrimonial 

ou vantagem individual. Melhor esclarecendo, aduziu que o regime jurídico 
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dos servidores não é algo consumado e intangível no tempo, mas conjunto 

de normas mutável, impessoal, objetivo, definido e alterado unilateralmente 

pelo Estado em vista do interesse público (STF, Res n. 99.522, Rel. Min. 

Moreira Alves, RDA 153/110-113). Finalizou, requerendo o acolhimento da 

preliminar com vistas à extinção do feito sem resolução do mérito e, no 

mérito, a denegação da segurança, em virtude da ausência do sustentado 

direito líquido e certo. Juntou documentos. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público verificou a ausência de interesse público capaz de 

justificar sua intervenção no presente feito. É o relatório. Decido. Cumprido 

até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe 

julgar o presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida 

lei, impondo-se, de início, a análise acerca da sustentada inadequação da 

via eleita, cabendo assinalar que, ao contrário do afirmado pela autoridade 

coatora, o que se objetiva na peça primeira é que seja assegurado ao 

impetrante o mesmo nível e classe funcional conquistados no cargo de 

Guarda Municipal através da antiga Lei n. 2.163/2000, tidos como 

ignorados pela nova reestruturação (Lei n. 4.166/2016) e que lhe 

ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando o writ corrigir suposto 

erro na reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais 

que, ao criar novas classes e estipular novos interstícios de tempo para a 

ascensão funcional (Lei n. 4.166/2016), teria, em tese, ferido direito líquido 

e certo do impetrante, enquadrando-o em regime jurídico diverso daquele 

tido como correto, redundando, assim, em perda salarial, cabe salientar 

que, caso seja concedida a segurança, isso implicará, inevitavelmente, em 

responsabilização da Fazenda Pública Municipal pelo pagamento das 

diferenças salariais correspondentes a partir do ajuizamento do writ. Isso 

por si só não exige prova pré-constituída ou maior dilação probatória como 

afirmado pela autoridade coatora, tampouco extrapola os limites da ação 

mandamental, até porque o recebimento de eventuais diferenças salariais 

decorrerá do êxito quanto ao mérito da demanda, qual seja, do correto 

reenquadramento na carreira funcional. Por esses fundamentos, rejeito a 

preliminar. Respeitante ao mérito, verifica-se que a questão a ser 

enfrentada no presente writ reside na aferição do apontado direito do 

impetrante de obter seu enquadramento na Classe Supervisor, Nível III, no 

valor de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito 

centavos), tal qual previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei 4.166/2016. 

Segundo se observa dos documentos que instruem o pleito e que não 

foram contrariados pela autoridade coatora, o impetrante ingressou no 

quadro de servidores da Secretaria da Guarda Municipal em 1.6.2000 

(Guarda Municipal – Id. 6087588) e, por força da Lei n. 2.163/2000 

(Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), que rege a estrutura de 

carreira, regime jurídico, progressão de carreira e ascensão funcional, foi 

enquadrado na Segunda Classe, por merecimento, a partir de 1.3.2013 

(Portaria n. 042/2013 – Id. 6087596) e, no ano de 2015, para a Classe de 

Supervisor pelo critério de antiguidade (Portaria n. 213/2015 – Id. 

6087593). Vê-se, do exposto, que o impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal n. 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo, auferindo, mensalmente, a remuneração de R$ 4.431,00 

(quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais – Id. 6087601) em 2015, . 

Contudo, com a edição da Lei Complementar n. 4.166/2016, que insere e 

altera dispositivos da Lei Complementar n. 2.142/2000, que dispõe sobre a 

criação, organização, atribuições e competência da Guarda Municipal de 

Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi reestruturada a Guarda 

Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico com novas classes e 

níveis, enquadrando, assim, o impetrante, como Guarda Municipal 1ª 

Classe, Nível II, com o salário de R$ 4.280,05 (quatro mil, duzentos e 

oitenta reais e cinco centavos), de acordo com o Anexo II da referida lei. A 

nova Lei n. 4.166/2016, que entrou em vigor em 1.1.2017, assim está 

normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal n. 

2.142/2000 com a seguinte redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais 

admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando 

esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de 

acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal e grau de escolaridade exigido par a Classe a que fizer jus, em 

conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do 

artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem: I. O servidor 

empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente 

o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas 

seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª 

Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; II. O servidor empossado em 30 de abril de 2002 

(dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal 

e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda 

Municipal 3ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. 

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) 

anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe 

nível II – cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; III. Os 

servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão 

efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com 

base nessa lei o impetrante, por ter ingressado no serviço público 

municipal em 1º de junho de 2000, foi enquadrado como Guarda Municipal 

1ª Classe, nível II (Item II, letra “d”), já que contava com mais de 14 anos de 

serviços prestados à Administração Pública quando da entrada em vigor 

da nova lei (1.1.2017). Assim, de acordo com o Anexo, II, da referida lei 

(4.166/2016)[1][1], com o novo enquadramento, o impetrante deveria 

auferir mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 4.280,05 

(quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinco centavos). Todavia, 

inexplicavelmente, pelo que se infere da ficha financeira juntada sob Id. n. 

6087601 – pg 10, o impetrante passou a receber o valor de R$ 4.494,05 

(quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), que 

é próprio dos que foram enquadrados como Guarda Municipal 1ª Classe, 

nível III. De qualquer forma, o salário de R$ 4.280,05 (quatro mil, duzentos 

e oitenta reais e cinco centavos) previsto para o cargo de Guarda 

Municipal 1ª Classe, nível II, no qual foi enquadrado o impetrante, é 

superior ao último salário percebido por este em dezembro de 2016 como 

Supervisor da Guarda Municipal, que foi de R$ 4.260,80 (quatro mil e 

duzentos e sessenta reais e oitenta centavos). Pode-se afirmar, então, 

que a nova lei não violou direito adquirido do impetrante, tampouco reduziu 

seu salário, como sustentado. Ao contrário, vê-se do exposto que, apesar 

de a nova lei estipular novos interstícios de tempo para a ascensão 

funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior ao que vinha auferindo 

como supervisor e, além do mais, observou as mesmas exigências da lei 

anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e o grau 

de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação da 

carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e 

que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à 

irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição 

Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor 

público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. A título ilustrativo, 

transcreve-se abaixo os seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA 

EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 
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Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 

pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz,DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 

tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo impetrante na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 

prova de prejuízo, impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste 

direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado no presente Mandado de 

Segurança impetrado por Amarildo dos Santos de Arruda em face da 

Prefeita Municipal de Várzea Grande e, por conseguinte, denego a 

segurança. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 

da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com baixas e anotações de costume. 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. P. R. I. Cumpra-se. 

[1][1] ANEXO II – Guarda Municipal 1ª Classe, Nível II - R$ 4.280,05.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002715-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1002715-19.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Carlos Alberto da Silva Impetrada: Prefeita Municipal de Várzea Grande 

Vistos... CARLOS ALBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, impetrou 

“Mandado de Segurança com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars” em face 

da Prefeita Municipal, Exma. Sra. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, alegando 

ser guarda municipal de carreira, empossado em 30.4.2002, conforme 

incluso Termo de Posse, regido pelas Leis Municipais n. 2.142/2000 e 

2.163/2000. Esclarece que foi elevado de Classe Funcional, sendo 

enquadrado na 2ª Classe, a partir de 1.3.2013 e, em 20015, elevado para 

a Classe de Supervisor, conforme Portaria n. 213/2015 (§ 1º, do art. 20, 

da Lei 2.163/2000). Diz que no ano de 2016 a Administração Municipal 

criou a Lei n. 4.166/2016, que insere e alteram dispositivos da Lei 

Complementar n. 2.142/2000, reestrutura a carreira de seus servidores, 

cria novas classes e estipula novos interstícios de tempo para a ascensão 

funcional. Nesse prisma, argumenta que foi rebaixado em Guarda 

Municipal 1ª Classe, Nível III, com salário base de R$ 4.494,05 (quatro mil e 

quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), conforme 

atestam os inclusos documentos, quando o certo seria o seu 

reenquadramento na Classe de Supervisor, Nível III, com salário base de 

R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos 

– Anexo II, da Lei 4.166/2016). Nesse contexto, sustenta a peça primeira 

que, ao serem estipulados novos interstícios de tempo para a ascensão 

funcional, deverá percorrer novo período de tempo para que possa 

novamente alcançar a classe de supervisão. Diz que a conduta da 

autoridade coatora é ilegal, pois fere o princípio constitucional de direito 

adquirido e da isonomia. Pleiteou, desse modo, a concessão liminar da 

segurança, para que fosse determinada a suspensão do ato atacado, 

cessando, assim, os efeitos do ato quanto ao rebaixamento funcional 

classista. Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido (fls. 

114-158). Em informações, a autoridade coatora sustenta, 

preliminarmente, a inadequação da via eleita, argumentando que o 

impetrante tenta demonstrar, em ação de cognição sumária, a ocorrência 

de suposta redução remuneratória e prejuízo financeiro com o 

recebimento de diferenças salariais correspondentes, o que demanda o 

exame do conjunto fático-probatório, inadmitido na via estreita 

mandamental. Assim, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC. Quanto ao mérito, diz que a pretensão 

do impetrante não merece ser acolhida porque, ao contrário do que se 

afirma, não houve perda salarial, tampouco de hierarquia ou mesmo de 

tempo de serviço, uma vez que o enquadramento se deu no cargo único 

da Guarda Municipal para todos os guardas, observando-se ali a data da 

posse, o tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade. Esclarece 

que, de acordo com os holerites carreados para o bojo dos autos, o 

impetrante recebia em dezembro de 2016 o subsídio de R$ 4.260,80 

(quatro mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos) e, atualmente, 

depois do reenquadramento para Guarda Municipal 1ª Classe, II, passou a 

receber R$ 4.280,05 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinco 

centavos). Diz que as atividades administrativas visam à consecução do 

interesse público, decorrendo, disso, que seus executores devem 

exercê-las segundo a finalidade social do Estado e seus princípios gerais, 

sendo, pois, inquestionável que o Poder Público, a qualquer momento, a 

bem do interesse coletivo, bem como para alcançar a eficiência na 

prestação dos serviços, poderá modificar direitos e obrigações 

constantes do regime jurídico institucional. Argumenta que, conforme a 

jurisprudência do STF, o servidor público tem direito adquirido ao quantum 

remuneratório, mas não ao regime jurídico de composição dos 

vencimentos ou nomenclatura dos cargos, já que o cargo público não lhe 

pertence e não incorpora ao seu patrimônio jurídico, nem pode ser 

adquirido por qualquer outra modalidade, prestação de ordem patrimonial 
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ou vantagem individual. Melhor esclarecendo, diz que o regime jurídico dos 

servidores não é algo consumado e intangível no tempo, mas conjunto de 

normas mutável, impessoal, objetivo, definido e alterado unilateralmente 

pelo Estado em vista do interesse público (STF, Res n. 99.522, Rel. Min. 

Moreira Alves, RDA 153/110-113). Finaliza, requerendo o acolhimento da 

liminar com vistas à extinção do feito sem resolução do mérito e, no mérito, 

a denegação da segurança, em virtude da ausência do sustentado direito 

líquido e certo. Juntou documentos. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público verificou a ausência de interesse público a justificar sua 

intervenção no presente feito (fls. 154-156). É o relatório. Decido. 

Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da sustentada 

inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao contrário 

do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça primeira é 

garantir ao impetrante o mesmo nível e classe funcional conquistados no 

cargo de Guarda Municipal através da antiga Lei n. 2.163/2000, tidos como 

ignorados pela nova reestruturação (Lei n. 4.166/2016) e que teria lhe 

ocasionado prejuízos financeiros. Logo, objetivando o writ corrigir suposto 

erro na reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, 

que, ao criar novas classes e estipular novos interstícios de tempo para a 

ascensão funcional (Lei n. 4.166/2016), teria, em tese, ferido direito líquido 

e certo do impetrante, enquadrando-o em regime jurídico diverso daquele 

tido como correto, redundando, assim, em perda salarial, cabe salientar 

que, caso concedida a segurança, isso implicará, inevitavelmente, em 

responsabilização da Fazenda Pública Municipal pelo pagamento das 

diferenças salariais correspondentes a partir do ajuizamento do writ. Isso 

por si só não exige prova pré-constituída ou maior dilação probatória como 

afirmado pela autoridade coatora, tampouco extrapola os limites da ação 

mandamental, até porque o recebimento de eventuais diferenças salariais 

decorrerá do êxito quanto ao mérito da demanda, qual seja, do correto 

reenquadramento na carreira funcional. Por esses fundamentos, rejeito a 

preliminar. Respeitante ao mérito, cabe assinalar que a questão a ser 

enfrentada no presente writ reside na aferição do apontado direito do 

impetrante de obter seu enquadramento na Classe Supervisor, Nível III, no 

valor de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove e sessenta e oito), tal 

qual previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei 4.166/2016. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, o impetrante ingressou no quadro de 

servidores da Secretaria da Guarda Municipal em 30.4.2000 (Guarda 

Municipal) e, por força da Lei n. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal 

de Várzea Grande), que rege a estrutura de carreira, regime jurídico, 

progressão de carreira e ascensão funcional, foi enquadrado na Classe 

de Supervisor em 1 de maio de 2015 (Portaria n. 213/2015 – fl. 107). 

Vê-se, do exposto, que o impetrante ascendeu administrativamente na 

carreira de guarda municipal primeiro de Guarda de 2ª Classe para 2ª 

Classe, em obediência ao disposto no art. 20, § 1º, I, da Lei Municipal n. 

2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de Segunda Classe para 

Supervisor, nos termos do inciso II do referido dispositivo, auferindo, 

mensalmente, a remuneração de R$ 4.260,80 (quatro mil, duzentos e 

sessenta reais e oitenta centavos – fl. 148). Contudo, com a edição da Lei 

Complementar n. 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, 

atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e 

dá outras providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, 

estabelecendo um novo regime jurídico com novas classes e níveis, 

enquadrando, assim, o impetrante, como Guarda Municipal 1ª Classe, Nível 

III, com o salário de R$ 4.494,05 (quatro mil, quatrocentos e noventa e 

quatro reais e cinco centavos), de acordo com o Anexo II da referida lei. A 

nova Lei n. 4.166/2016, que entrou em vigor em 1.1.2017, assim está 

normatizada: “Art. 7º. Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal n. 

2.142/2000 com a seguinte redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais 

admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando 

esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de 

acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal e grau de escolaridade exigido par a Classe a que fizer jus, em 

conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do 

artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem: I. O servidor 

empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente 

o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas 

seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª 

Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; II. O servidor empossado em 30 de abril de 2002 

(dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal 

e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda 

Municipal 3ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. 

Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) 

anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe 

nível II – cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; III. Os 

servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão 

efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I. Com 

base nessa lei o impetrante, por ter ingressado no serviço público 

municipal em 30.4.2002, foi enquadrado como Guarda Municipal 1ª Classe, 

nível II (Item II, letra “d”), já que contava com 15 anos de serviços 

prestados à Administração Pública quando da entrada em vigor da nova lei 

(1.1.2017). Assim, de acordo com o Anexo, II, da referida lei (4.166/2016)

[1], com o novo enquadramento, o impetrante passou a auferir 

mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 4.280,05 (quatro 

mil, duzentos e oitenta reais e cinco centavos), superior, portanto, ao 

último salário percebido por este em dezembro de 2016 de R$ 4.260,00 

(quatro mil e duzentos e sessenta reais). Pode-se afirmar, então, que a 

nova lei não violou direito adquirido do impetrante, tampouco reduziu seu 

salário, como sustentado. Ao contrário, vê-se do exposto que, apesar de 

a nova lei estipular novos interstícios de tempo para a ascensão funcional, 

garantiu-lhe salário até mesmo superior ao que vinha auferindo como 

supervisor e, além do mais, observou as mesmas exigências da lei 

anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e o grau 

de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação da 

carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e 

que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à 

irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição 

Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor 

público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. A título ilustrativo, 

transcrevo abaixo os seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA 

EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. (...). 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela 

Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime 

jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova 
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pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - 

destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO 

INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 

PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que 

não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser 

assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos. 3. [...].. (AgRg 

no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL Min. Laurita Vaz,DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVOREGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. 

GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma 

vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não 

tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Ausência de 

argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei). Nessa mesma linha de 

entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS 

CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – 

IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do 

servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como 

determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento 

dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela 

possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das 

carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a 

regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. 

(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei). Como se vê, 

pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento 

de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, 

desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do 

princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em 

tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou 

diminuição na remuneração percebida pelo impetrante na função exercida 

à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da 

remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em 

ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de 

prova de prejuízo, impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste 

direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado no presente Mandado de 

Segurança impetrado por Carlos Alberto da Silva em face da Prefeita 

Municipal de Várzea Grande e, por conseguinte, denego a segurança. 

Deixo de condenar a impetrada nas custas e nos honorários advocatícios 

em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal n. 12.016, de 7.8.09. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com baixas e anotações de costume. 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. P. R. I. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 23 de janeiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito [1] ANEXO II – Guarda Municipal 1ª Classe, Nível II.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003698-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA ALICE DOS SANTOS, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face 

do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, pessoa jurídica 

de direito público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito 

à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos últimos 05 (cinco) anos. Argumenta que com a conversão da moeda 

antiga cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus 

vencimentos reduzidos em 11,98% (onze por cento e noventa e oito 

pontos percentuais), afrontando o princípio constitucional da 

irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está amplamente 

debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à recomposição 

salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a 

condenação do réu na obrigação de incorporar os 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) em suas remunerações na próxima folha de 

pagamento, além de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, em 

valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de 

mora e correção monetária, bem como a fixação de multa diária no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Junta fichas 

financeiras. A liminar foi indeferida (ID 7299104). Apesar de citado o réu 

não contestou o pleito (ID 9951578). É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação 

do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabendo 

salientar que a apuração da defasagem na remuneração da servidora, 

caso seja reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de sentença. 

Esse tem sido o recente entendimento da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CRITÉRIOS 

PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO NA 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

– APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – 

ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O 
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Juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, 

nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa (Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). (...). (TJMT - 

Apelação/Remessa Necessária 70804/2017, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

07.08.2017, p. DJE 16.08.2017). REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA –- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por 

arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, 

e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais 

eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a 

maior ou em dobro. (...). (TJMT Remessa Necessária 19236/2017, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. José Zuquim 

Nogueira, j. 15.08.2017, p. DJE 21.08.2017). Antes de adentrar o mérito, 

por não ter o réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado (ID 

9951578), declaro-o revel por ausência de contestação. Contudo, por se 

tratar de ente público municipal, não há se falar em aplicação do art. 344 

do CPC, por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). 

Ainda em relação à prejudicial de mérito, consistente na prescrição 

quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal 

estabelece seguinte: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” Nada 

obstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é 

assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se 

tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no 

tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas 

também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 

4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: 

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações 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.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 22.5.2017, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, de 22.5.2012 a 22.5.2017. Quanto ao mérito, 

verifica-se que o cerne da controvérsia reside na aferição do apontado 

direito da parte autora ao recebimento das diferenças salariais resultantes 

da equivocada conversão da moeda em URV, por força da Lei n. 8.880/94. 

A Medida Provisória n. 434, de 27/2/94, que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências, normatiza em seu art. 21, I, 

que: “Art. 21 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994: I – 

dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com 

o Anexo I desta medida provisória; e II - extraindo-se a média aritmética 

dos valores resultantes do inciso anterior.” Na sequência, foi editada a Lei 

nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de cada mês como data-base para 

o cálculo de conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data de pagamento. Desse modo, aos servidores 

que não recebiam os seus proventos no último dia do mês, a exemplo dos 

integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, cuja conversão não foi efetuada na data 

do efetivo pagamento, foi reconhecida a ocorrência de perda salarial 

referente aos dias que não foram incluídos na correção. A partir de então, 

inúmeras ações foram ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas 

salariais ocasionadas pelos equívocos procedidos na conversão dos 

vencimentos dos servidores em URV, tendo, por conta disso, sido 

pacificado o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao 

mencionado percentual de 11,98% (onze por cento e noventa e oito 

pontos percentuais) em razão da errônea conversão dos seus 

vencimentos em URV, o que dispensa, por óbvio, a realização prévia de 

prova pericial para a constatação do efetivo prejuízo. Em inúmeras ações 

idênticas a esta, em contestação, o réu tem sustentado que os servidores 

não sofreram prejuízo salarial porque ingressaram no serviço público após 

a conversão da moeda ou porque houve reestruturação da carreira, 

extinguindo o nível salarial anterior por outro superior. A despeito disso, 

cumpre assinalar caber ao Judiciário garantir a eficácia do princípio 

constitucional de igualdade de tratamento, com esteio em inúmeros 

julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou o 

entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. (...)” 

(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. Humberto 

Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, ao 

enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES, AOS CINCO ANOS, A CONTAR 

DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 
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DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO, COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). (...) (TJMT – 

Remessa Necessária 171251/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/06/2017, p. 

DJe 07/07/2017). Como se vê, não tendo o ente público, dentro do âmbito 

de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância com a nova 

ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou em mudança 

do padrão monetário, a observância das normas supracitadas é 

providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que o ingresso do 

servidor público tenha ocorrido após a conversão dos vencimentos em 

URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. min. Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se que, 

provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso da autora, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

DATA DE INGRESSO POSTERIOR À URV – REJEITADA – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegitimidade ativa dos servidores 

empossados após o advento da Lei Federal no 8.880/1994, uma vez que 

diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público 

em si e não ao servidor, individualmente, considerado. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos 

Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, 

para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos 

os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) (...). (TJ/MT – 

Apelação/Remessa Necessária 78118/2017 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2017, p. 16.08.2017). 

Cabe reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema “a diferença 

remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público que ocupa 

e não ao servidor, individualmente, considerado. Por efeito, a data de 

ingresso no Serviço Público não tem condão de afetar o direito pretendido. 

Em outras palavras, se há mudança no padrão do vencimento dos 

funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos 

funcionários novos.”. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV) 

intentada por Maria Alice dos Santos em face do Município de Nossa 

Senhora Livramento, a fim de condenar este a incorporar à remuneração 

da servidora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, bem 

como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 22.5.2012, devendo a 

incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro 

extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada 

sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do 

período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22/09/2017). Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o 

caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após 

a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000527-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CLAY DE SANTANA LEAL (IMPETRADO)

 

Autos n. 1000527-19.2018.8.11.0002 – PJE Mandado de Segurança 

Impetrante: Madeireira Medianeira Ltda – ME Impetrado: Eder Clay de 

Santana (Delegado Plantonista da Delegacia de Polícia Judiciária Civil – 

Central de Plantão Várzea Grande) Visto. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado pela MADEIREIRA MEDIANEIRA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, contra ato praticado pelo 

DELEGADO PLANTONISTA DA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

– CENTRAL DE PLANTÃO DE VÁRZEA GRANDE, conforme argumentos 

fáticos e jurídicos expostos na petição inicial, por meio dos quais se 

afirma, em síntese, que a impetrante foi fiscalizada pela Polícia Rodoviária 

Federal em 25.1.2018, ocasião em que se constatou que a Guia Florestal 

CF3 pertencente à impetrante encontrava-se vencida, contrariando o 

disposto no art. 46, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.605/98, tendo 

sido, por isso, encaminhada à autoridade policial competente, que, a 

despeito do disposto no art. 6º, II, do Código de Processo Penal, lavrou o 

Termo de Autuação, o Termo de Ocorrência n. 006/2018, o Termo de 

Audiência, porém não formulou o Termo de Apreensão, impossibilitando a 

impetrante de fazer uso do incidente de restituição de coisa apreendida, 

previsto no art. 120 e seguintes do CPP. Pede-se, em sede de liminar, a 

imediata liberação do veículo e do produto florestal (madeira) e a entrega 

de todos os documentos constantes do Termo Circunstanciado. Juntam-se 

documentos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, 

de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica.”. Mais usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum 

in mora, respectivamente, indispensável é a constatação desses dois 

requisitos para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em 

mandado de segurança. Cabe frisar que no caso em tela o pedido de 

liberação do veículo e produto apreendidos não está fundado na 

ilegalidade do ato de apreensão noticiado na petição inicial, na medida em 

que a impetrante reconhece que trafegava com a guia florestal vencida. 

Está o pedido alicerçado na ausência do correspondente Termo de 

Apreensão, cuja ausência, no entendimento da impetrante, torna o ato 

inexistente e a impossibilita de ingressar com incidente de restituição de 

coisa apreendida. Logo se vê tratar-se de pretensão que exige a prolação 

de uma decisão temerária, baseada unicamente na palavra da impetrante, 
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que afirma ter sido descumprido o disposto no art. 6º do Código de 

Processo Penal, por não ter sido lavrado o termo de apreensão do 

caminhão e da madeira que este transportava. Afinal, o fato de não 

constar da documentação juntada aos autos não dá a segurança a este 

juízo de que o termo não tenha sido efetivamente lavrado pela polícia civil 

ou pela polícia rodoviária federal, que, em verdade, foi quem abordou a 

impetrante, quanto mais em se tratando de mandado de segurança, que 

exige prova pré-constituída do alegado, valendo anotar que nenhum 

requerimento endereçado à autoridade policial nesse sentido, como forma 

de demonstrar a omissão ocorrida, fora trazida com a peça de abertura. 

Ademais, a eventual ausência momentânea do termo de apreensão pode 

significar mera irregularidade, notadamente por terem sido lavrados o 

Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 006/2018 e o Boletim de 

Ocorrência 1637067180125000200, os quais se referem à apreensão; ou 

encontrar justificativa na necessidade de se aferir o volume correto do 

produto apreendido, como já aconteceu em casos similares, o que só seria 

possível verificar com a carga de madeira desembarcada e devidamente 

empilhada, numa operação de rotina estabelecida pela Polícia Judiciária 

Civil. No mais, certo é que a apreensão ocorreu de fato e com base 

inquestionavelmente legal, como admite a própria impetrante, não se 

concluindo pela presença de direito líquido e certo em seu favor, ao menos 

em sede de liminar, enquanto não prestadas informações por parte da 

autoridade impetrada. No mais, não havendo dúvida de que houve a 

apreensão, tanto que se objetiva aqui a liberação dos bens, não se pode 

falar em descumprimento do disposto no art. 6º, II, do CPP, muito menos em 

impossibilidade de ajuizamento do incidente de restituição de coisa 

apreendida, o que reforça a constatação de não contar, a impetrante, 

neste momento, com o indispensável fumus boni iuris. Indefiro, portanto, a 

liminar. Intime-se e notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 

7º, I, da Lei n. 12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações. Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, 

ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao final, conclusos. 

Várzea Grande, 26 de janeiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003157-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SIQUEIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. MARIA BENEDITA DE SIQUEIRA MARTINS, qualificada nos autos, 

propôs “Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por 

Incapacidade com Pedido de Tutela Antecipada” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando, 

em síntese, o restabelecimento do benefício, alegando estar incapacitada 

para o trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a 

inicial. Relatou ter recebido auxílio-doença até 19.10.2016, quando o 

benefício foi cessado pelo réu, mesmo estando incapacitada para o labor, 

tendo pleiteado a prorrogação, porém o pedido foi negado por ter sido 

considerada apta para o labor. Por tais motivos, pediu, em antecipação de 

tutela, a concessão do benefício desde a data do pedido administrativo e, 

em caso de ser constatada total incapacidade, fosse concedido, ao final, 

a aposentadoria por invalidez, instruindo o pedido com diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no despacho inaugural. 

Em contestação, o réu argumentou não terem sido preenchidos os 

requisitos necessários à concessão do benefício, pugnando pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pediu que os 

juros e a correção monetária fossem estabelecidos de acordo como o art. 

1º-F, da Lei 9.494/97, além da isenção das custas e despesas 

processuais, bem como a fixação dos honorários conforme Súmula 111 

do STJ c/c art. 85, § 3º, do CPC. Ao final, pugnou fosse estabelecida a 

data seguinte ao da cessação do auxílio-doença como o início do 

benefício. Realizou-se perícia médica (Id n. 9101388). Houve intimação das 

partes para manifestação sobre a perícia, tendo a parte autora impugnado 

o laudo, ao argumento de que o perito nomeado não possui especialização 

em ortopedia, bem como apontando supostas contradições nas respostas 

apresentadas aos quesitos, pugnando, ao final, pela produção de prova 

testemunhal, enquanto que o réu pugnou pela improcedência do pedido (Id. 

n. 9579023 e 10481143). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas além da perícia já realizada nos autos, 

cabendo esclarecer que a impugnação da autora ao laudo pericial não 

merece acolhimento, uma vez que o perito nomeado possui habilitação 

pericial e experiência suficientes a emitir parecer médico seguro acerca 

da patologia informada na inicial. Mesmo porque “juiz não está adstrito às 

conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de 

prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a 

concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório 

produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto” (AgRg no 

AREsp 309.593/SP – Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 

20.6.2013, DJe 26.6.2013), impondo-se, desse modo, a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante ao 

mérito, cumpre assinalar que a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurada da parte autora e a carência 

do benefício restaram demonstradas na “Comunicação de Decisão” Id. 

6755165, na qual o INSS concedeu o auxílio-doença à segurada até 

19.10.2016, reconhecendo, assim, o preenchimento dos requisitos 

necessário à implantação, ainda, que temporária, restando, pois, verificar 

se, de fato, ela está inapta para o labor. A inicial veio instruída com 

diversos documentos os quais deram conta de confirmar as alegações da 

autora de que sofre de enfermidades ortopédicas. O INSS, por sua vez, 

depois conceder o benefício por um determinado período, considerou a 

autora apta para o labor e, por essa razão, com o intuito de sanar a 

controvérsia acerca da incapacidade da segurada, realizou-se perícia 

médica judicial, cujo laudo assim relatou: “Bom estado geral, eupnéico, 

marcha eubásica, com força, tônus muscular e reflexos tendíneos 

preservados nos membros inferiores, sem sinais de radiculopatia. 

Apresenta coluna vertebral escoliótica, com sua mobilidade preservada e 

sem sinais de contratura da musculatura paravertebral lomar .” (ID. 

9101388 – sic) Em discussão registrou que: “Pericianda com o diagnóstico 

de espondiloses com radiculopatia estando em acompanhamento médico e 

em uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao 

exame clínico pericial e complementar que a incapacite para a sua 

atividade laboral, estando compensadas suas patologias.” (pg. 4, Id. 

91001388 – sic) Em resposta aos quesitos, afirmou que a autora não está 

incapacitada para o labor, tendo informado, ainda, que o seu quadro é de 

“patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, compensada 

clinicamente, sem limitação para a vida diária e laborativa.” (pg. 5) A todas 

as questões relacionadas à incapacidade respondeu negativamente, 

insistindo na premissa de que a autora não está incapacitada e disse ter 

formado o seu convencimento com base em “avaliação do exame clínico 

(anamneses e exame físico), atestados médicos e exames 

complementares”. (pg. 8) Sua conclusão foi a de que: “com base nos 

elementos, conclui-se que a pericianda apresenta capacidade laboral. Não 

apresenta limitação para a vida independente.” (pg. 4). Nesse passo, 

presume-se estar correto o parecer médico administrativo do INSS que 

considerou a autora apta para o labor ao negar o restabelecimento do 

benefício, mesmo porque nenhum dos documentos médicos trazidos aos 

autos pelas partes possui força a desconstituir o referido parecer, 

tampouco o laudo médico judicial. Desse modo, não tendo a autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito ao auxílio-doença ou à 

aposentadoria por invalidez, por não ter comprovado a sua inaptidão 

laboral, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença, declarando extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Havendo interposição de recurso 

e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012998-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO DIAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos... Diante da informação da autoridade coatora na peça de fls. 57-59 

de que foi analisado o pedido administrativo formulado pelo impetrante, 

enquadrando-o na classe e nível desejados, determino seja este intimado 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 242280 Nr: 3434-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA LOUZE DE OLIVEIRA ZANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, RICARDO MALDONADO CESPEDES, JOSÉ 

CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS 

- OAB:16405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT, SELMA PAES - 

OAB:183.956

 Vistos.

 Tendo em vista que já houve manifestação da parte exequente acerca da 

impugnação, torno sem efeito o despacho anterior, determinando a 

conclusão dos autos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 231417 Nr: 11494-58.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÉCIO DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

AÉCIO DA SILVA MIRANDA, qualificado nos autos, propôs, “Execução de 

Sentença” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público, igualmente qualificado, para que a parte ré efetuasse a 

incorporação do percentual de 11,98% nos vencimentos, bem como o 

pagamento das verbas pretéritas e dos honorários advocatícios.

Em sequência foram expedidas Precatórios e Requisição de Pequeno 

Valor, tendo sido quitados, conforme se observa dos documentos 

juntados aos autos (fls. 182/183).

Intimada a parte exequente para se manifestar, requerendo o que de 

direito, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 63908 Nr: 218-06.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA (CREA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO JORGE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO (PROCURADOR CREA/MT) - OAB:7285, ROBERTO CARLONI 

DE ASSIS - OAB:11291/O, TATYANE C. DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380797 Nr: 27350-86.2014.811.0002

 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: NOEL BORGES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide por depender a causa 

de maior dilação probatória e, levando-se em conta a inexistência de 

questões processuais a ser enfrentadas nesta fase, dou por saneado o 

feito e defiro a produção da prova testemunhal pretendida, fixando, como 

ponto controvertido, a propriedade do imóvel litigado, tido como de uso 

comum do povo, portanto, do ente público municipal. Para tanto, designo 

para o dia 11 de abril de 2018, às 14h, a audiência de instrução e 

julgamento, para oitiva das testemunhas arroladas a fls. 72-73 e 75, as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação, conforme 

exposto nas referidas peças processuais.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecimento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426225 Nr: 25260-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FACIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, CNPJ: 

10914421000181. 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: 08/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FACIL 

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Descumprimento do Disposto., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12835/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/07/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 27.968,39

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426520 Nr: 25384-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 14 BIS LTDA (FILIAL II)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO POSTO 14 BIS LTDA (FILIAL II), 

CNPJ: 00093878000380. 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: 09/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUTO 

POSTO 14 BIS LTDA (FILIAL II), na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Infração - Poluição Ambiental - Queimada - Multa, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14306/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/10/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$9.820,10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 101126 Nr: 10272-60.2006.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Kersting Roque 

- OAB:7.258 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. CARLOS MAGNO KNEIP 

ROSA - OAB:OAB/MT6960

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

4.599,43 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.272,20, totalizando em R$ 

5.871,63, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008421-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINA DE ARRUDA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1008421-80.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AQUINA DE ARRUDA COSTA 

E SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Como se sabe, tratando-se de ação que figure como parte 

entidade autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em 

Vara Federal do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme 

o comando previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, 

“caput” e 53, letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, 

porém, que em caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à 

Justiça, a lei conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a 

faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da 

Justiça Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 

109, parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007204-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SALES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1007204-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: LUIZ SALES DE AGUIAR 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Como se sabe, tratando-se de ação que figure como parte entidade 

autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em Vara Federal 

do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme o comando 

previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, “caput” e 53, 
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letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, porém, que em 

caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à Justiça, a lei 

conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a faculdade de 

ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da Justiça 

Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 109, 

parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007205-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1007205-84.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OSCALINA NUNES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Como se sabe, tratando-se de ação que figure como parte 

entidade autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em 

Vara Federal do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme 

o comando previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, 

“caput” e 53, letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, 

porém, que em caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à 

Justiça, a lei conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a 

faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da 

Justiça Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 

109, parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007207-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA NUNES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1007207-54.2017.8.11.0002 AUTOR: OSCALINA NUNES DO NASCIMENTO 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Como se 

sabe, tratando-se de ação que figure como parte entidade autárquica 

federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em Vara Federal do lugar 

onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme o comando previsto 

no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, “caput” e 53, letras 

“a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, porém, que em 

caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à Justiça, a lei 

conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a faculdade de 

ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da Justiça 

Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 109, 

parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias. Int.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 515987 Nr: 22242-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALOMÃO ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Salomão Araujo dos Santos, Cpf: 06294705100, Rg: 

24230138 SSP MT Filiação: Carlos Roberto dos Santos e Roseli Araujo dos 

Santos, data de nascimento: 18/07/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), chapeiro, Endereço: Av. Gonçalo Botelho de 

Campos 377, Bairro: Manga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-08. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Salomão Araújo dos Santos como incurso no art. 157, § 2º, 

incisos I e II, em concurso formal, c/c art. 70, com o art. 288, parágrafo 

único, todos do Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e 

autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para que 

apresente defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o 

feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva 

das testemunhas abaixo arroladas e interrogatório, até final sentença 

condenatória com a determinação, e for o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado no endereço 

declinado nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de 

eventual prisão do mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do 

disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:DECISÃO

I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, bem como da 

informação de que ele não está preso em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-no por edital.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 312109 Nr: 8202-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT, Martiniano Pereira Matos Filho - OAB:10269

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 391081 Nr: 5971-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO VIEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL F. MOREIRA - OAB:6833
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 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Márcio Vieira Dias, Rg: 1765701-6 SSP MT 

Filiação: Raimunda Luiza Vieira Dias, data de nascimento: 19/07/1985, 

brasileiro(a), natural de Altamira-PA, convivente, desempregado, 

Endereço: Rua Porto Buriti, 290, Bairro: Alto do Açude, Cidade: 

Paracatu-MG

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Márcio Vieira Dias como incurso na pena do artigo 155, § 4º, 

inciso I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Por esta razão, requer 

que seja recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado 

citado para apresentar sua respectiva defesa escrita, conforme artigo 396 

do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do 

artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e 

respectivos interrogatórios, até final sentença condenatória. Caso o 

denunciado não seja localizado no endereço declinado nos autos, requer 

a expedição de ofícios à Superintendência do Sistema Prisional a fim de 

que seja informado acerca de eventual prisão do denunciado em um dos 

estabelecimentos penitenciários do Estado de Mato Grosso.

Decisão/Despacho:DECISÃO

I – O Ministério Público requereu a nulidade do processo a partir da citação 

de MAURÍCIO VIEIRA DIAS. Aduz que a citação não pode prevalecer, pois 

o Réu, que foi inicialmente identificado como MAURÍCIO, na realidade se 

trata de MÁRCIO VIEIRA DIAS (fls. 135).

II - O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 

212).

É EM SÍNTESE O RELATÓRIO. DECIDO.

III – Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público, 

pois analisando os autos, mais especificamente a petição de fls. 74 em 

consonância com a petição de fls. 56/60, verifica-se que houve um 

equívoco na identificação do Réu perante a Autoridade Policial, causando 

assim o equívoco quando da sua citação, sendo assim, erroneamente 

citado MAURÍCIO VIEIRA DIAS, ao invés do correto, qual seja: MÁRCIO 

VIEIRA DIAS.

IV – Pelo exposto declaro nulos os atos praticados a partir do ato viciado 

(decisão de fls. 50), nos termos do art. 573, § 1º e 2º, do CPP.

 V – Retifiquem-se os autos como requerido pelo Ministério Público às fls. 

135.

 VI – Após, em face da certidão de fls. 109, que informa que MÁRCIO se 

encontra em lugar incerto e não sabido, em face da determinação contida 

no artigo 1.376, §1°, da CNGC/16, oficie-se à Superintendência do Sistema 

Prisional requisitando informação acerca de estar o acusado preso em 

alguma das unidades prisionais do Estado.

VII – Se a resposta for negativa, citem-no por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516376 Nr: 22475-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Felipe Alves Ferreira, Rg: 2602895-6 SSP MT Filiação: 

Francisco Ferreira Filho e Valdenice da Silva Alves, data de nascimento: 

23/01/1997, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, solteiro(a), 

entrgador, Endereço: Rua e Qd. 13 Nº 24, Bairro: Cohab Santa Isabel, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 22475-68.2017.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se tiver 

constituído), para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) 

advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515031 Nr: 21660-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 

28/02/2018 ÀS 15:30 HORAS.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 503339 Nr: 15511-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE SOUZA CARVALHO, JORGE 

LUIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:Citação e Intimação

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Jorge Luiz Ribeiro Filiação: João Ribeiro e Lindalva 

Freitas de Souza Rosa, data de nascimento: 24/12/1982, brasileiro(a), 

natural de Campo grande-MS, solteiro(a), serralheiro, Endereço: Av. 

Gonçalo Botelho de Campos, N. 470, Bairro: Cristo Rei, 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 
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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.: 514982 Nr: 79-63.2014.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN DA SILVA GONÇALVES, ISRAEL 

CANDIDO DE JESUS

 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 79-63.2014.811.0112

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WESLEN DA SILVA GONÇALVES

ISRAEL CANDIDO DE JESUS

INTIMANDO: Réu(s): Weslen da Silva Gonçalves, Rg: 14981122 SSP MT 

Filiação: Odair Gonçalves e Francisca Nascimento da Silva, data de 

nascimento: 11/12/1986, brasileiro(a), natural de Cerejeiras-RO, 

convivente, Endereço: Av. 02, S/n, Bairro: 24 de Dezembro, 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 

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): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 305337 Nr: 996-58.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PERINA QUARTIM BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102

 DR. EDUARDO BIANCHIN OAB/MT 11102 - do r. despacho proferido 

nestes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 481888 Nr: 3024-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR

 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 3024-57.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR

INTIMANDO: Réu(s): Edney Jose de Amorim Junior, Rg: 25834746 SSP MT 

Filiação: Edney Jose de Amorim e Ezanil Santana Leite, data de 

nascimento: 26/06/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

lavador de carro, Endereço: Rua 17, Qd. 11, Casa 10, Bairro: São Mateus, 

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 

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.: 499878 Nr: 13688-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO OLIVEIRA DE JESUS

 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 13688-50.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GERALDO OLIVEIRA DE JESUS

INTIMANDO: Réu(s): Geraldo Oliveira de Jesus, Cpf: 02433564123, Rg: 

1462667-5 SSP MT Filiação: Israel Vidal de Jesus e Paulina Dejanira de 

Oliveira, data de nascimento: 09/01/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, mecânico, Endereço: Av. 31 de Março, Prox Ao 

Campo Society, Bairro: Cristo Rei, 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 
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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.: 503339 Nr: 15511-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE SOUZA CARVALHO, JORGE 

LUIZ RIBEIRO

 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: 20 DIAS

AUTOS Nº 15511-59.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FABIANO DE SOUZA CARVALHO

JORGE LUIZ RIBEIRO

INTIMANDO: Réu(s): Fabiano de Souza Carvalho Filiação: Antonio Carvalho 

e Valdirene Dias da Silva, data de nascimento: 07/06/1998, brasileiro(a), , 

morador de rua, Endereço: Morador de Rua, 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 

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.: 451257 Nr: 12441-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO MENEZES DE FARIAS, MARCELO DO 

CARMO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 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 12441-68.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EUGENIO MENEZES DE FARIAS

MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Eugenio Menezes de Farias, Rg: 2615293-2 SSP MT 

Filiação: Marines Silva de Menezes, data de nascimento: 05/09/1994, 

brasileiro(a), natural de Cruzeiro do sul-AC, solteiro(a), Endereço: Av. Dom 

Orlando Chaves N. 512, Bairro: Manga - Vizinho A Distribuidora Ahdasa, 

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 

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.: 454110 Nr: 13694-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE OLIVEIRA 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 CIATAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 13694-91.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Rodrigo de Oliveira Silva, Cpf: 02676724118, Rg: 

1824983-3 SSP MT Filiação: Lucas Inácio da Silva e Glimaneza Martins de 

Oliveira, data de nascimento: 16/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de marceneiro, Endereço: Rua Arlindo 

Antonio Mayer, Nº 111, Bairro: Aeroporto, Cidade: Brasnorte-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 
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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.: 454884 Nr: 14046-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE CAMARGO ROMERA

 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 14046-49.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARCIO DE CAMARGO ROMERA

INTIMANDO: Réu(s): Marcio de Camargo Romera Filiação: Julio Romera e 

Eliana de Camargo Romera data de nascimento: 20/04/1976, brasileiro(a), 

natural de Rosário oeste-MT, solteiro(a), servente, Endereço: Rua Pedro 

Pedrocian, Nº 188, Bairro: Jardim Glória L, 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 

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.: 491102 Nr: 554-49.2013.811.0081

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELVIS ALVES DE OLIVEIRA

 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 554-49.2013.811.0081

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WELVIS ALVES DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Réu(s): Welvis Alves de Oliveira, Cpf: 03857963158, Rg: 

2389146-7 SSP MT Filiação: Marta Alves de Oliveira, data de nascimento: 

21/01/1992, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), aux. de 

serviços gerais, Endereço: Rua 20 Qd 11 Lt 44, Bairro: São Matheus, 

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 

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.: 498214 Nr: 12787-82.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA ROLON

 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 12787-82.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ANDERSON DA SILVA ROLON

INTIMANDO: Réu(s): Anderson da Silva Rolon, Cpf: 05349255967 Filiação: 

Sonia Regina da Silva Rolon e Afonso Barrios Rolon, data de nascimento: 

20/01/1985, brasileiro(a), natural de Porto velho-RO, casado(a), 

mecanico/desempregado, Endereço: Av Rio de Janeiro Nº 1.176, Bairro: 

Nova Várzea Grande, 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 

Silva , digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de janeiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 499245 Nr: 1018-72.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DE SOUZA

 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 1018-72.2016.811.0112

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSÉ ROBERTO DE SOUZA

INTIMANDO: Réu(s): José Roberto de Souza, Cpf: 42136962272, Rg: 

558824 SSP RO Filiação: José Teodoro de Souza e Margarida Almeida de 

Souza, data de nascimento: 07/11/1975, brasileiro(a), natural de Ji 

parana-RO, separado(a) judicialmente, caseiro, Endereço: Rua Brasilândia, 

Quadra 06, Casa 11, Bairro: Jardim Eldorado, 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 

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): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 511113 Nr: 19595-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANAEL EGUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246 OAB/MT

 DR. JEFERSON SILVA CORREA OAB/MT 19246 - para apresentar a 

defesa preliminar.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 514988 Nr: 1389-36.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON BENEDITO 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 1389-36.2016.811.0112

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): HAMILTON BENEDITO DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Hamilton Benedito da Silva, Cpf: 03106398167, Rg: 

2068958-6 SSP MT Filiação: Benedito Milton da Silva e Maria Conceição da 

Silva, data de nascimento: 01/02/1989, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, 

convivente, servente de pedreiro, Endereço: Rua: 15, Quadra 21, Lote 10, 

Bairro: Parque Sabia, 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 

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.: 505084 Nr: 16458-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY EMERSON SILVA DE OLIVEIRA

 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 16458-16.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JHONNY EMERSON SILVA DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Réu(s): Jhonny Emerson Silva de Oliveira, Rg: 2647220-1 SSP 

MT Filiação: Joarez Paulo de Oliveira e Terezinha da Silva, data de 

nascimento: 07/12/1995, brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), 

operador de máquinas, Endereço: Rua: Araripe, Quadra 83, Lote 23, 

Bairro: Jardim Eldorado, 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 
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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.: 508593 Nr: 224-56.2013.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NOGUEIRA DE SOUZA

 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 224-56.2013.811.0112

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ALEX NOGUEIRA DE SOUZA

INTIMANDO: Indiciado(a): Alex Nogueira de Souza Filiação: Oronias 

Quintino de Souza e Pedrosa Nogueira de Souza, data de nascimento: 

29/10/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Tertuliano Santos de Arruda, N 145, Bairro: São Benedito, Cidade: 

Cuiabá-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)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 514982 Nr: 79-63.2014.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN DA SILVA GONÇALVES, ISRAEL 

CANDIDO DE JESUS

 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 79-63.2014.811.0112

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WESLEN DA SILVA GONÇALVES

ISRAEL CANDIDO DE JESUS

INTIMANDO: Réu(s): Israel Candido de Jesus Filiação: Ireno Vicente 

Candido e Vitoria Tereza de Jesus Candido, data de nascimento: 

24/03/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), consultor de 

investimento, Endereço: Rua Haiti, Qd 28, Nº 08, Bairro: Parque das 

Nações, 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 

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.: 308606 Nr: 4566-52.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Resumo da Sentença..... Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e CONDENO o acusado FERNANDO PINTO DE OLIVEIRA 

pela prática do crime tipificado no art. 155, “caput”, do CP, ao cumprimento 

de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais 

o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e 

atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais 

requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme permite o art. 

44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA, no importe de 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, cujo valor deverá 

ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara Criminal da 

Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal código 452072, 

conforme ofício 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016.

 CONDENO o acusado, que foi defendido por Advogado particular, ao 

pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá 

ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.

PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via 

sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

INTIMEM-SE, pessoalmente, o condenado e o Ministério Público e, via DJE, 

a Defesa constituída.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 445548 Nr: 9686-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR FERREIRA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - 

OAB:19593/O

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO: ILDEMAR FERREIRA VILAS BOAS, 

Dr. FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB/MT Nº 8.083, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018 ÀS 15H30

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 495800 Nr: 11504-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MLRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. 

Em primeiro lugar, ficam expressamente advertidas a genitora e a tia 

materna para os devidos fins legais. Dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, colhendo a manifestação da Defensoria Pública em igual prazo. 

Após, retornem-me os autos conclusos. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, por mim, __________ 

Fernanda Bernardino Martinelli, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 450888 Nr: 12293-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEPG - CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS GRADUAÇÃO 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIENE DA SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SERGIO PIFFER - 

OAB:SP 223071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 Vistos etc.

Reitere-se o cumprimento da Carta Precatória, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder a citação por hora certa.

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 13 de setembro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 399192 Nr: 10900-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO JUNTADA A ESTES AUTOS ÁS FLS 43/45 NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 450888 Nr: 12293-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEPG - CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS GRADUAÇÃO 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIENE DA SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SERGIO PIFFER - 

OAB:SP 223071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte interessada ou, se não houver advogado 

indicado nos autos, oficie-se ao Juízo deprecante solicitando o 

envio/juntada dos documentos necessários (contrafé) à devida instrução 

da carta, bem como 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, itens 2.7.5 e 2.7.5.1 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, 20 de junho de 2016.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 509355 Nr: 18648-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PGAFA, EDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209, ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO JUNTADA A ESTES AUTOS ÁS FLS 25/34 NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 519024 Nr: 23949-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSM, AVDC, AVDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE CUMPRA A 

DETERMINAÇÃO DE FLS 21 NO TOCANTE A QUALIFICAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 156, II, E III DO ECA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 383666 Nr: 1179-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MENDES MULLER AFFI 

- OAB:9022/MT

 INTIMAÇÃO PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APRESENTAR 

MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 384867 Nr: 1960-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 
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INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LMMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMMP, JEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heliodoro Santos Nery - 

OAB:4630, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667

 Vistos etc.

Trata-se de ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos requeridos Lucynéia 

Mendes Martins Peralta e João Estevam Peralta, em relação a adolescente 

Luciany Mendes Martins Peralta.

No curso da instrução, adveio aos autos manifestação do Ministério 

Público requerendo a extinção do feito ante a ausência superveniente do 

interesse de agir, em razão da jovem já ter alcançado a maioridade e 

encontra-se em local incerto, estando, assim, prejudicada a aplicação de 

qualquer medida de proteção prevista no ECA (fls. 263).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

A Lei nº 8.069/90 tem como fundamento principiológico a proteção integral 

às pessoas em especial condição de formação da personalidade. O 

espírito da lei é a proteção das crianças e adolescentes, nos termos do 

art. 2º, do ECA.

No caso vertente, a mens legis não poderá ser efetivada, posto que, em 

razão da maioridade da jovem, nada há ao alcance deste Juízo 

especializado que possa ser feito para o resguardo dos interesses postos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à Lucianny Mendes 

Martins Peralta.

Sendo assim, nota-se que há evidente perda superveniente do interesse 

de agir, na medida em que não haverá prestação jurisdicional útil e 

necessária neste procedimento em relação a ela.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil.

 Processo isento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 141, § 

2º, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dra. Marilene Alves OAB/MT7.474, na qualidade de advogada do 

autor do fato Erick Pedro de Campos, nos autos código 207615, para no 

prazo legal tomar ciência da r. sentença de fl. 223/224 e requerer o que de 

direito.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002084-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE BARROS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002084-12.2016.8.11.0002 AUTOR: IVANETE DE BARROS 

GONCALVES RÉU: AYMORE Vistos. .. 1. Com fulcro no artigo 485, § 4º, 

do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

requerido se manifestar acerca do pedido de desistência do autor, sob 

pena de seu silêncio importar em concordância tácita. 2. Findo o prazo, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006692-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

EDILSON FERREIRA DAS MENIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1006692-19.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDILSON FERREIRA DAS MENIAS 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, 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, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas e 

honorários advocatícios. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. , (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001346-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B.P.DA SILVA-RESTAURANTE - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002266-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006505-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER RONDON BONAFE (EMBARGANTE)

JANDIR BONAFE - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006505-11.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: JANDER RONDON 

BONAFE, JANDIR BONAFE - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

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 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS OAB - SP127104 

(ADVOGADO)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008458-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYDIL GALDINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008458-10.2017.8.11.0002 AUTOR: AYDIL GALDINO DA 

SILVA RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato, promovida por AYDIL GALDINO DA SILVA, em face de BANCO 

GMAC S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz que, para 

a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido um 

contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a instituição 

bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando ao 

consumidor despesas da própria operação bancária, sem anuência do 

consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do 

direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade 

do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 
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em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. 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). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

20/03/2018, às 14h00min, 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). 20. Consigne, ainda, 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). 21. 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. 22. 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. 23. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Intimem-se 

25. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004076-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001341-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002405-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMINO JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002066-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003340-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA EIRELI ME (EXECUTADO)

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007928-06.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA 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 03/04/2017, 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). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007928-06.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA 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 03/04/2017, 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). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007928-06.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA 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 03/04/2017, 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). 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 
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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: 1003105-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LARA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000377-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALATIEL LEMES DANTAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR ESTES 

JUÍZO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA COMARCA DE GOIÂNIA/GO, NO 

PRAZO DE 10(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005828-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO TOLEDOX (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 26 de janeiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001750-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001750-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MARCIO GREY DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de “Ação 

Cautelar Incidental com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” 

proposta por MARCIO GREY DA SILVA, devidamente qualificado, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado nos autos. 2. 

Aduz que possui junto ao Banco do Brasil a conta corrente n° 105842, 

onde recebe seus proventos, sendo o valor de R$ 2.160,05 referente ao 

contrato de trabalho que mantém com o Estado de Mato Grosso e o valor 

de R$ 1.595,87 referente ao contrato com a empresa Neurocor – 

Diagnóstico e terapêutica. 3. Informa que a parte requerida reteve os 

salários provenientes das fontes pagadoras, o primeiro no valor de R$ 

2.032,33 do Estado de Mato Grosso e o outro no valor de R$ 1.595,87 

referente à Neurocor – Diagnóstico e terapêutica, motivo pelo qual 

ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Débito 

Indevido em Conta Corrente com Pedido de Antecipação de Tutela c/c com 

Reparação por Danos Morais c/c Revisional de Juros, processo número 

1002455-73.2016.8.11.0002 o qual tramita neste Juízo, onde fora 

concedida a tutela antecipada para que a requerida restituísse o valor de 

R$ 2.032,33 (Dois mil, trinta e dois reais e trinta e três centavos) retirado 

da conta do autor, abstendo-se de nova prática, bem como emitisse os 

boletos para pagamento das parcelas mensais. 4. Assevera que 

posteriormente a concessão da liminar foi novamente ao banco e, em tese, 

teria sido coagido a realizar uma nova negociação com mais juros para 

poder desbloquear o salário do Estado do Mato Grosso. Entretanto, afirma 

que a instituição financeira não procedeu com a devolução do dinheiro e 

tornou a divida impagável. 5. Propôs, assim, a presente demanda com 

pedido de tutela de urgência com natureza antecipada no sentido de 

restituir imediatamente o valor debitado indevidamente no importe de R$ 

2.160, 05 (dois mil, cento e sessenta reais e cinco centavos), na Conta 

corrente n°105.842-8 e Agencia 2363-9; Requer a anulação dos contratos 

das renegociações referente ao empréstimo bancário, Requer ainda em 

sede de liminar o depósito judicial das parcelas que vencerem no curso do 

contrato referente ao primeiro contrato no valor de 48 vezes de R$ 

1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais) por mês ate a sentença de 

mérito; Requer ainda a notificação da empresa de cobrança do banco do 

Brasil e do gerente pessoa física para que pare de realizar as praticas 

abusivas com o autor e as cobranças indevidas ate a sentença de mérito. 

É o relatório. DECIDO. 6. Trata-se de “Ação Cautelar Incidental com Pedido 

de Tutela Antecipada de Urgência” proposta por MARCIO GREY DA 

SILVA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 7. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 8. Conforme ressai das afirmações do próprio autor, o mesmo 

possui uma liminar deferida nos autos PJe nº 1002455-73.2016.8.11.0002, 

no sentido de que a instituição financeira devolvesse o dinheiro outrora 

bloqueado e se abstivesse de realizar nova prática. 9. Pois bem, 

analisando a exordial detidamente, conclui-se que o próprio autor, mesmo 

sabendo da liminar em seu favor naqueles autos, buscou a instituição 

financeira para tentar resolver a situação em que se encontrava, ou seja, 

antes do deslinde final da outra ação, buscou resolver pelos próprios 

meios e, neste momento, tendo em vista não ter o êxito imaginado, veio 

novamente o Poder Judiciário visando à resolução deste novo imbróglio. 

10. Desta feita, resta clara a inexistência da probabilidade do direito, vez 

que, salvo melhor Juízo, o próprio autor deu causa a ação, vez que não 

aguardou a resolução dos autos principais. 11. Quanto ao perigo de dano, 

verifico que não resta configurado neste momento, vez que deu causa ao 

novo bloqueio no momento que realizou a nova negociação, da qual não 

se agradou e busca nova liminar para desfazer a operação. 12. Neste 

esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do 

“perigo do dano”, necessários tutela de urgência antecipada, é de ser 

indeferida a liminar. 13. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. 14. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor da parte autora, por vislumbrar sua 

hipossuficiência em face da parte requerida. 15. 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 
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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). 16. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 17. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 05/04/2018, às 

15h00min,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, §

§3º, 8º e 10º do CPC). 18. 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. 19. Consigne, ainda, 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). 20. 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. 21. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o 

pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte 

hipossuficiente da relação. 22. Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça, 

com fulcro no art. 98 do CPC. 23. Intimem-se. 24. Às providências 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007390-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007390-25.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 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 03/04/2018, às 15h00min, 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007390-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007390-25.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 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 03/04/2018, às 15h00min, 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007390-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007390-25.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos. .. 1. Recebo a 

inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 
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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 03/04/2018, às 15h00min, 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. 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: 1005304-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JACKSON DE CAMPOS BOTELHO ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO 

APRESENTAR SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 

15(QUINZE) DIAS

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264180 Nr: 3337-28.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO NELSON DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 Vistos.

1. Concedo novo prazo de 5 dias para que o autor cumpra o determinado 

em fls. 145, bem como se manifeste sobre a petição de fls. 146/154.

2. Com a manifestação, remeta-se conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299123 Nr: 19703-11.2012.811.0002

 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: BENEDITO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 intimação para as partes sobre o desarquivamento dos autos vindo do 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 205458 Nr: 1447-59.2008.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CRISTOFOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, marcelo brasil saliba - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, apresente nos autos a guia 

de depósito de diligência do Oficial de Justiça, referente ao depósito 

efetuado no dia 21/12/2017, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343840 Nr: 10947-42.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURILENE ALVES DA SILVA, AURILENE 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21.453-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o PEA do dia 27/01/2017 de protocolo 512803 foi rejietado 

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.: 445202 Nr: 9506-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMENICO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DIAS ROSSETTO - 

OAB:12557, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15283, MAURO PAULO 

GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A jurisprudência tem firmado entendimento que para que a pessoa 

jurídica faça jus ao benefício da gratuidade, deverá comprovar sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, por documentos 

idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras 

provas que demonstrem seu estado de real dificuldade 

econômico-financeira.

2. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA 

JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa 

jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a não ser em 

caráter excepcionalíssimo, uma vez demonstrada sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 2. É de 

ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando os documentos 

acostados aos autos levam à conclusão de que o postulante não tem 

condições de satisfazer as custas processuais e os honorários 

advocatícios, a não ser em prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes 

da Câmara. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059195578, Décima Nona Câmara Cível, 
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Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”.

3. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o autor recolha as custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445203 Nr: 9507-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DIAS ROSSETTO - 

OAB:12557, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A jurisprudência tem firmado entendimento que para que a pessoa 

jurídica faça jus ao benefício da gratuidade, deverá comprovar sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, por documentos 

idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras 

provas que demonstrem seu estado de real dificuldade 

econômico-financeira.

2. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA 

JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa 

jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a não ser em 

caráter excepcionalíssimo, uma vez demonstrada sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 2. É de 

ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando os documentos 

acostados aos autos levam à conclusão de que o postulante não tem 

condições de satisfazer as custas processuais e os honorários 

advocatícios, a não ser em prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes 

da Câmara. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059195578, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”.

3. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o autor recolha as custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269781 Nr: 11988-49.2011.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL TELES PAULINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com baixas 

somente no relatório estatístico.

3. Havendo manifestação do exequente ou decorrido o prazo supra, 

remeta-se conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291318 Nr: 11029-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo o arquivamento do feito, 

por prazo indeterminado, uma vez que não foram encontrados bens 

passíveis de penhora até a presente data.

2. Verificando que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da 

dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 313, VIII 

c/c art. 921, III, ambos do CPC, DEFIRO a suspensão do feito por prazo 

indeterminado, com baixas somente no relatório estatístico, devendo o 

credor, tão logo encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal 

trâmite do feito.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305657 Nr: 1363-82.2013.811.0002

 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 FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAM APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR FEITOZA PEREIRA - 

OAB:16.379

 Vistos.

.

1. Uma vez transitada em julgada a sentença proferida nos autos, sem 

qualquer manifestação das partes, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315193 Nr: 11486-42.2013.811.0002

 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): ANISIO PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, às fls. 90/92, opostos por Fundo 

de Investimentos em direitos creditórios, qualificado nos autos, alegando 

omissão na sentença de fls. 89.

2. Aduz, o embargante, que a sentença fora omissa em relação ao pedido 

de baixa da restrição judicial no prontuário do veículo indicado nos autos, 

vis Sistema RENAJUD.

3. Recurso intentado no prazo legal, consoante se infere da certidão de 

fls. 92v..

 É o relatório.
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DECIDO.

4. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.023 e seguintes do 

Código de Processo Civil, e o acolho, visto que realmente existe omissão 

na sentença prolatada, senão vejamos:

5. O artigo 1022, II do CPC preconiza o seguinte:

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

6. Com efeito, a omissão que enseja no cabimento dos embargos se dá 

quando a decisão não aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida 

pelo Magistrado. Caso a omissão seja irrelevante, a decisão não merece 

ser completada.

7. In casu, vê-se claramente que houve omissão na decisão objurgada, no 

tocante à restrição judicial (RENAJUD).

8. Sem maiores delongas, com fulcro no artigo 1022, II do Código de 

Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos em 

face da sentença proferida às fls. 89, para sanar a omissão existente, a 

fim de que passe a constar da parte dispositiva da sentença:

“(...)DEFIRO o pedido constante à fl. 79 e determino a retirada da 

averbação da restrição judicial no prontuário do veículo indicado nos 

autos, através do SISTEMA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES – RENAJUD, conforme extrato que ora se junta”.

9. No mais, persiste a sentença, tal como lançada.

10. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325033 Nr: 21421-09.2013.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

ATUAL DENOMINAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOO JANDIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 Vistos.

.

1. Considerando a informação prestada às fls. 115, expeça-se novo 

mandado de reintegração de posse do veículo, nos termos determinados 

às fls. 108.

2. Cumpra-se com URGÊNCIA, visto tratar-se de processo pertencente à 

meta 2 do CNJ.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372234 Nr: 21065-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO NELSON DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A

 Vistos.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto às 101/107 contra a 

decisão que julgou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de fls. 

97/99.

2. Pois bem. Consigno que o recurso cabível ao caso é o Agravo de 

Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de 

Processo Civil/15, haja vista que a interposição de Apelação contra a 

decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença configura 

erro grosseiro, incontornável à luz do princípio da fungibilidade recursal, 

visto que não houve a extinção da execução com um todo, razão pela 

qual, não conheço do recurso intentado.

3. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo que entender 

necessário para a satisfação do seu crédito.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 382621 Nr: 470-23.2015.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES DA COSTA - OAB:12.411-A, 

Ricardo Neves da Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT15.401

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445204 Nr: 9508-25.2016.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMENICO ZAMPIERI, DOM COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DIAS ROSSETTO - 

OAB:12557, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Exceção de Incompetência, oposta por DOMENICO 

ZAMPIERI e DOM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. A análise da presente exceção resta prejudicada ante a superveniente 

perda do objeto.

3. Isso porque, o objetivo do presente procedimento era a declaração da 

Incompetência do Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Execução de Título 

Extrajudicial (Código 445201), em apenso, em com o consequente 

encaminhamento do feito a este Juízo, em virtude do domicílio do 

consumidor ser a comarca de Várzea Grande – MT.

4. Ocorre que o Magistrado que presidia o feito declarou a incompetência 

daquele Juízo, para o processamento e julgamento do feito, determinado, 

por conseguinte, a remessa dos autos a este Juízo, conforme se 

depreende da decisão de fls. 25.

 5. Em razão disso, não há mais interesse nesta exceção, em face da 

perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise meritória da 

presente.

6. Assim, arquivem-se estes autos, trasladando-se cópia da presente 

decisão aos autos principais.

7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265039 Nr: 4811-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS LTDA, ROSSANA 

PATRÍCIA TAVARES GOMES, LUCINEIDE MORETTI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265068 Nr: 4145-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMACIL DISTR. MATO GROSSO DE 

CIGARROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao disposto no provimento 56/2007 do CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, forneça os endereços 

completos com CEP para expedição das cartas de citação e intimação, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, §1° do CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282099 Nr: 863-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, FERNANDO 

MAURO ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284359 Nr: 3393-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 285747 Nr: 4859-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o PEA do dia 01/12/2017 de protocolo 520577 foi rejeitado 

pelo sistema, adiante intimo a parte para manifestar nos autos no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 285747 Nr: 4859-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o PEA do dia 01/12/2017 de protocolo 520577 foi rejeitado 

pelo sistema, adiante intimo a parte para manifestar nos autos no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291373 Nr: 11103-98.2012.811.0002

 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: EDUARDO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 Vistos.

1. Intime-se o autor para que no prazo de 5 dias manifeste-se sobre a 

petição do requerido que aportou ao feito em fls. 199.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313495 Nr: 9665-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SANTA LUZIA IND. E COM. LTDA, 

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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. Defiro parcialmente o pedido do exequente formulado às fls. 87 e, para 

tanto, considerando que a penhora levada à efeito às fls. 61 não foi 

suficiente para saldar o débito, determino que se proceda a penhora do 

imóvel matriculado sob n. 79.563, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º 

Serviço Notarial e de Registros desta comarca, mediante TERMO nos 

autos (CPC – §1º, art. 845), devendo, por conseguinte, serem os 

executados intimados da respectiva PENHORA, pessoalmente (CPC. art. 

841, §s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO.

2. No mesmo ato, intimem-se os devedores da penhora realizada nos seus 

ativos financeiros (fls. 87) no valor de R$- 2.020,94, para querendo, 

impugná-la no prazo legal.
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3. Providencie o exequente a averbação da penhora levada a efeito nos 

autos, junto ao registro imobiliário competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou termo, independentemente de mandado judicial, nos 

termos do art. 844 do CPC.

4. Na sequencia, expeça-se mandado de avaliação dos bens penhorados, 

e, sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Após, conclusos.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343591 Nr: 10750-87.2014.811.0002

 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, MÁRIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA RÚBIA DA SILVA-EI, LAURA RÚBIA DA 

SILVA, MARGARETE PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349474 Nr: 15424-11.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEATRICIA PEDROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21.453-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o PEA do dia 28/08/2017 de protocolo 508806 e do dia 

17/09/2017 protocolo 512855, foi rejeitado pelo sistema, adiante intimo a 

parte autora para manifestar nos autos no prazo de 05 dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370629 Nr: 19903-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO WILKE, TRANSPARA TRASPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380662 Nr: 27238-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RONILDO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58.647, 

GUSTAVO SALDANHA SUCHY - OAB:, JANAINA GIOZZA AVILA - 

OAB:23830/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387212 Nr: 3442-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGYS R. G. DE MATOS - ME, REGYS RIBEIRO 

GARCIA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a informação prestada pelo Exequente em fl. 44 e, tendo 

em vista que não há nos autos qualquer instrumento de acordo, concedo 

ao autor o prazo de 5 dias para que traga o referido termo aos autos.

2. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423904 Nr: 24066-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.R. S. SILVA- ME, PATRICIA REIS SOUZA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424738 Nr: 24472-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

EMPRESÁRIOS-SICOOB EMPRESARIAL0MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.
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2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429168 Nr: 288-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO, JAIRO 

SOARES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO e 

JAIRO SOARES DE AZEVEDO, todos 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 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. Cumpra-se integralmente a decisão retro (fl. 544).

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 79399 Nr: 2052-10.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTO LUIZ ROHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219873 Nr: 144-73.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVIDE FLÁVIO ORTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256817 Nr: 14936-95.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J E L DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

ME, LILIAN OLMEDO AQUINO, JOÃO CARLOS CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, cite-se as 

executadas, via Edital, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico – 

DJE, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.

2. Uma vez realizada a juntada da respectiva publicação e, se decorrido o 

prazo de defesa, nomeio curador especial ao requerido, citado por edital, 

o ilustre representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 

termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 260800 Nr: 18679-16.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS-FUNDO DE 

INV.EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAZE REFRIGERAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-S

 certifico que o PEA do dia 19/09/2017 pelo protocolo 511600 foi rejeitado 

pelo sistema,adiante imtimo a parte autora para manifestar nos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 268128 Nr: 11105-05.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO JOSÉ MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Cumprimento Provisório de Sentença proposta por 
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BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, em desfavor de ROGÉRIO JOSÉ MATHEUS, 

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 embora tenha sido citada, não ofereceu contestação, sendo 

declarada a sua revelia.

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.: 269323 Nr: 15484-86.2011.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM COMERCIO DE CAMINHÕES E VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE M. COELHO - 

OAB:OAB/MT 14.559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo o julgamento antecipado do 

feito e a consequente aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do 

requerido.

2. Pois bem. Conforme já assentado nos autos, a correspondência 

enviada para citação do requerido foi remetida para pessoa de Wagner 

Rodrigues Fernandes ao invés da empresa requerida.

3. Desta forma, uma vez caracterizada a irregularidade do ato realizado, 

deixo de acolher o pedido de fls. 80 e concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que o autor requeira nos autos o que entender necessário para o 

deslinde da ação.

4. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (CPC, 

art. 485, § 2º).

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270758 Nr: 15589-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELIPE DOS SANTOS -ME, ANTONIO 

FELIPE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, cite-se o 

requerido, via Edital, também com publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 

advertências legais.

2. Uma vez realizada a juntada da respectiva publicação e, se decorrido o 

prazo de defesa, nomeio curador especial ao requerido, citado por edital, 

o ilustre representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 

termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270990 Nr: 12918-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA PUCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando o que dispõe o artigo 257 do Código de Processo Civil, 

cite-se o requerido, via Edital, com publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 

advertências legais.

2. Após, cumpra-se o item 2 da decisão de fls. 72.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276529 Nr: 19994-45.2011.811.0002

 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: LENICE PAES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 Vistos.

1. Compulsando os autos, deixo de apreciar a petição do autor de fls. 

144/147, em face da perda superveniente do objeto do pedido, visto que o 

veículo fora devidamente entregue ao requerido, conforme se verifica à fl. 

151.

2. À fl. 152, o requerido informa uma composição das partes 

extrajudicialmente, sem trazer aos autos o referido instrumento do acordo.

3. Assim sendo, concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para se 

manifestar acerca da petição supra do requerido, ou que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281641 Nr: 362-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a petição de flsa.104 veio aos autos sem a guia a que se 

refere.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300472 Nr: 21131-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS INEZ

 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, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 intimação sobre o desarquivamento dos autos no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305123 Nr: 770-53.2013.811.0002

 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: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Cobrança interposta por BANCO ITAU-UNIBANCO 

S/A em desfavor de ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA, ambos qualificados 

nos autos.

2. Em decisão proferida nos autos às fls. 124 este juízo extinguiu o 

presente feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que houve 

abandono da causa pelo autor (CPC, art. 485, III).

3. Inconformado o autor interpôs embargos de declaração, alegando, em 

suma, que houve atendimento à ordem judicial com a juntada do 

documento nos autos, motivo pelo qual pede o prosseguimento do feito.

4. Certidão de tempestividade dos embargos propostos às fls. 129vº.

É o relatório.

DECIDO.

5. Compulsando os autos, verifico que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, pelo que, conheço dos mesmos.

6. Quanto ao mérito, vejo que assiste razão ao embargante em suas 

alegações. Ocorre que a sentença proferida por este juízo incorreu em 

equívoco ao extinguir o feito, a uma porque o autor atendeu as 

determinações constantes dos autos, a duas porque houve, na realidade, 

inércia da requerida, consoante citação de fls. 122, deixando de 

apresentar contestação nos autos.

7. Desta forma, verificado o equívoco praticado por este juízo com a 

indevida extinção do feito, ACOLHO os embargos propostos para, em 

sede de juízo de retratação, TORNAR SEM EFEITO a decisão de fls. 124, e, 

no impulso do processo, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para 

requerer o que entender necessário para o deslinde do feito.

 8. Torno sem efeito a certidão de fls. 123 e DETERMINO a secretaria que 

certifique o transcurso de eventual prazo do requerido para apresentação 

de defesa.

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307782 Nr: 3722-05.2013.811.0002

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DA SILVA SOARES

 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. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Busca e Apreensão, deixo de acolhê-lo e termino venha a autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315791 Nr: 12145-51.2013.811.0002

 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: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA SOTOSKI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a parte requerida 

WANESSA SOTOSKI LOPES, qualificado nos autos, ao pagamento de R$ 

37.766,87 (Trinta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e 

sete centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir 

do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. 12. Pelo princípio da sucumbência, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.13. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo interesse no cumprimento da 

sentença, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.14. 

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324617 Nr: 21012-33.2013.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FELIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo, tendo-se em vista que 

entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao 

requerido.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito.

3. 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.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326303 Nr: 22654-41.2013.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIMENTOS E REFEIÇÕES INDS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Granconato Concato 

- OAB:11244

 Vistos.

.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO 

VOLKSWAGEM S/A, com efeito modificativo, ao argumento de que houve 

contradição na sentença prolatada por este juízo, na medida em que 

condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da 

ré.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Além do mais, não há que se falar em inversão do ônus de 

sucumbência, pois o pedido de extinção da ação foi formalizado após a 
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triangularização da ação, com a citação e apresentação de defesa pela ré 

às fls. 87/113.

 5. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. decisão em todos os seus 

termos.

 6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327552 Nr: 23871-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAPIZZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NO 

ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA -ME, EDINA APARECIDA DUARTE 

COSTA, MARCELO DE AVILA COSTA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BARRADAS - OAB:14131-E, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:15.447

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de PRAPIZZA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO NO ATACADO E VAREJO DE PIZZAS LTDA – ME, ÉDINA 

APARECIDA DUARTE COSTA e MARCELO DE ÁVILA COSTA CUNHA, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370242 Nr: 19632-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18365/O

 certifico que o PEA, do dia 28/08/2016 de protocolo 508806 e do dia 

27/09/2017 do protocolo 512855 foi rejeitada 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.: 371067 Nr: 20219-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMEIRA & NUNES LTDA ME - ME, SILVIA 

LUCIA PALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

 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 PALMEIRA & NUNES LTDA ME e 

SILVIA LÚCIA PALMEIRA, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374395 Nr: 22599-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o PEA do dia 13/10/18 de protocolo 514847 foi rejeitado pelo 

sistema, adiante intimo as partes para manifestar nos autos no prazo de 

05 dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387503 Nr: 3675-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387807 Nr: 3950-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR TEREZINHA DAMIAN, JEAN CARLA 

DAS NEVES ESPINDOLA DAMIAN, VANDERLI NEY DANIAN, SERGIO 

ANTONIO DAMIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391036 Nr: 5940-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURIVAL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 
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OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento 

do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 397786 Nr: 10132-11.2015.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANDERSON PEREIRA 

DA SILVA, às fls. 57/62, alegando omissão na sentença de fls. 52/53.

2. Aduz, o embargante, que a sentença que julgou procedente o feito, 

condenou o requerido, ora embargante, ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência, sem a análise do pedido de 

gratuidade de justiça.

É o necessário relatório.

DECIDO.

3. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.023 e seguintes do 

Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que realmente existe omissão 

na sentença prolatada, senão vejamos:

4. O artigo 1.022, II do CPC preconiza o seguinte:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;”

5. Com efeito, a omissão que enseja no cabimento dos embargos se dá 

quando a decisão não aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida 

pelo Magistrado. Caso a omissão seja irrelevante, a decisão não merece 

ser completada.

6. In casu, vê-se claramente que houve omissão na decisão objurgada 

uma vez que em sua parte dispositiva, a sentença nada mencionou acerca 

do pedido de gratuidade do embargante.

7. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022, II do Código de Processo 

Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da 

sentença proferida às fl. 52/53 para sanar a omissão existente, retificando 

a parte dispositiva da sentença, conforme segue: “Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão da gratuidade da justiça que ora defiro”.

8. No mais, persiste a sentença, tal como lançada.

9. No mais, intimem-se o Defensor Público da presente decisão, 

remetendo-se os autos com carga, ocasião em que, querendo, ser-lhe-á 

aberto prazo para apresentação de recurso.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402059 Nr: 12428-06.2015.811.0002

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Busca e Apreensão, deixo de acolhê-lo e termino venha a autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405179 Nr: 14023-40.2015.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO SOUZA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cumpra-se o item 2 da decisão de fls. 43.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422437 Nr: 23269-60.2015.811.0002

 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): CONTEFRIO - COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA., VALDELIRIO AGOSTINETTO, NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA 

LEITE - OAB:18.985/MT

 Vistos.

.

1. Considerando que os requeridos CONTEFRIO - COMÉRCIO DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA e NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO não foram 

devidamente citados, consoante retorno do AR de fls. 63/64, concedo ao 

autor o prazo de 05 (cinco) dias para que requeira o que entender 

necessário.

2. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, 

§ 1º).

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432307 Nr: 2341-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LALESKA DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos..[...] . Isto Posto, por entender que na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não 
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sendo esta a via correta para modificação da decisão impugnada, 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.15. Intime-se.16. Cumpra-se.17. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438251 Nr: 5851-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NUNES DE MENEZES - ME, MARCOS 

NUNES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446753 Nr: 10294-69.2016.811.0002

 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: HSB BRASIL - ADM. DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447256 Nr: 10560-56.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAG TRANSPORTES ROD. DE CARGAS LTDA, 

LUCINEIDE PEREIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 1327 Nr: 2474-29.1998.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL, Luiz 

Gonzaga Ezequiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 56951 Nr: 2938-77.2003.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - 

OAB:2.090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação Cautelar interposta por Belmiro Gonçalves de Castro 

em desfavor de Banco do Brasil S/A.

2. Os autos foram julgados procedentes (fls. 192/193), condenando à 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos Reais), 

sentença esta que não sofreu alteração em grau de recurso, consoante 

decisão de fls. 233/235.

3. Ao compulsar os autos, vejo que a partir das fls. 241, houve uma 

sucessão de erros ocasionados pela autuação equivocada dos autos. 

Ocorre que os presentes autos (cod. 56951) foram autuados (somente o 

segundo volume) com o código dos autos em apenso, qual seja, código 

58254, situação também ocorrida naqueles autos.

4. Desta forma, alguns atos aqui praticados, na realidade pertencem aos 

autos em apenso, de modo que, diante do erro constatado passo a assim 

determinar:

a) Mantenho a decisão de fls. 241 nos próprios autos eis que o seu teor 

não altera os fatos do processo;

b) Desentranhem-se a petição e seus documentos de fls. 242/318, 

juntando-as nos autos nº 4070-72.2003.811.0002 (cod. 58254), em 

apenso;

c) Mantenho nestes autos a conta de custas processuais de fls. 319, até 

porque o valor já foi devidamente recolhido;

d) Mantenho os atos praticados às fls. 320/322, eis que, ainda que o seu 

conteúdo contenha informações dos autos em apenso, já houve o 

recolhimento das custas processuais cobradas, conforme comprovante 

juntado adiante.

e) Mantenho os documentos de fls. 326/328 nos presentes autos, todavia, 

determino a extração de cópias e a juntada nos autos em apenso, eis que 

parte de seu conteúdo pertence àqueles autos.

5. Após, venham-me os autos imediatamente conclusos para demais 

deliberações.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 58254 Nr: 4070-72.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - 

OAB:OAB/MT 2090, Serviço de Assistencia Juridica do Univag - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação Revisional de contrato interposta por Belmiro 

Gonçalves de Castro em desfavor de Banco do Brasil S/A.

2. Os autos foram julgados parcialmente procedentes (fls. 205/207), para 

afastar a capitalização mensal e a comissão de permanência, 

aplicando-se a correção monetária pelo índice nacional de preços ao 

consumidor – INPC e ainda condenando às partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 

(Dois mil e quinhentos Reais), sendo 30 % em desfavor do autor e 70 % 

em desfavor do réu, sentença esta que, em grau de recurso, foi provida 

parcialmente para declara a legalidade da capitalização nos empréstimos 

eletrônicos, consoante decisão de fls. 266/269.

3. Ao compulsar os autos, vejo que a partir das fls. 277, houve uma 

sucessão de erros ocasionados pela autuação equivocada dos autos. 

Ocorre que os presentes autos (cod. 58254) foram autuados (somente o 

segundo volume) com o código dos autos em apenso, qual seja, código 

56951, situação também ocorrida naqueles autos.

4. Vale Consignar que o patrono do autor já havia constatado tal 

irregularidade, vindo a informar o ocorrido em seu pedido de fls. 280/283.

5. Desta forma, alguns atos aqui praticados, na realidade pertencem aos 

autos em apenso, de modo que, diante do erro constatado passo a assim 

determinar:

a) Mantenho a decisão de fls. 276 nos próprios autos eis que o seu teor 

não altera os fatos do processo;

b) Desentranhem-se a petição e seus documentos de fls. 277/279 e 

291/293, juntando-as nos autos nº 2938-77.2003.811.0002 (cod. 56951), 

em apenso;

c) Mantenho nestes autos o pedido de fls. 280/287, os atos praticados às 

fls. 288/290 e o pedido de fls. 294/300, pois, seu conteúdo refere-se ao 

presente feito.

6. Após, venham-me os autos imediatamente conclusos para demais 

deliberações.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 67957 Nr: 3686-75.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, CREDIFORT 

PARTICIPAÇÕES LTA, WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7.302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, Marcos Antonio de Almeida Ribeiro - 

OAB:5308/MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 363/366), 

manejado por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de FORT LUB 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL e OUTROS.

 2. Em síntese, alega que ambas as partes foram condenadas ao 

pagamento de honorários advocatícios no valor de R$- 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), e, desta forma, aduz, devem os créditos ser 

compensados entre si. Pede, assim, seja declarada a inexigibilidade do 

título já que os mesmos foram regularmente compensados entre as partes.

 3. Instado a se manifestar o impugnado pede a improcedência da 

impugnação já que a verba de honorários não pertence às partes, mas sim 

aos patronos.

É o relatório.

Decido.

4. Pois bem. A impugnação ao cumprimento de sentença não deve 

prosperar. Com razão ao impugnado em sua manifestação de fls. 368/371.

 5. Com efeito, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, 

não há mais que se falar em compensação de créditos dos honorários de 

sucumbência, posto que os mesmos possuem caráter alimentar, devendo, 

pois, cada parte efetuar o pagamento da parte que lhe caiba.

6. De acordo com o art. 85, § 14 do CPC “os honorários constituem direito 

do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos 

créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 

compensação em caso de sucumbência parcial”.

7. Posto isso, deixo de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença 

e concedo ao impugnado o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira 

nos autos o que entender necessário para reaver seu crédito.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 84704 Nr: 6749-74.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SILVA CERÂMICA EPP, MILTON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI 

JÚNIOR - OAB:10809-AMT, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104835 Nr: 939-50.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINACIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CESAR DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 6910-16.2007.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do requerente e 

RESOLVO o mérito, nos termos do inciso II, art. 487, do Código de 

Processo Civil, por consequência, JULGO EXTINTA a presente. 12. Custas 

pagas na distribuição. Deixo de condenar o autor por insubsistir 
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contenciosidade.13. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se 

os autos.14. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 115084 Nr: 10521-74.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPEÇAS AVENIDA COMERCIO 

ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA, JOEL JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o PEA, do dia 21/09/2017 de protocolo 511873 e do dia 

21/09/2017 de protocolo 511882 foi rejeitado pelo sistema, adiante intimo a 

parte autora para manifestar nos autos no prazo de 05 dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 200032 Nr: 10639-50.2007.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Vistos.

1. Ao executado, citado por edital, nomeio curador especial o ilustre 

representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos 

do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

2. Remetam-se os autos com carga para apresentação de defesa, por 

meio do competente Embargos a Execução.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201625 Nr: 12286-80.2007.811.0002

 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 BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOARES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 13/11/2017, foi 

disponibilizado no DJE nº 10140, de 16/11/2017 e publicado no dia 

17/11/2017, no entanto não constava o nome dos novos patronos 

nomeados pelo requerente, conforme fls. 86, desse modo, faço-lhes nova 

intimação, para que se manifestem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da decisão de fls 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207195 Nr: 3126-94.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES & FERRAZ LTDA., TARSO FERRAZ 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214558 Nr: 9908-20.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:8.927/SC, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380, 

RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF

 Vistos.

.

1. Uma vez verificado nos autos que a obrigação foi devidamente 

cumprida e as custas processuais recolhidas, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256489 Nr: 14660-64.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Claudio de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, RIMAZE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A, MELISSA FRANÇA PRAEIRO - OAB:13582

 Vistos...[...] 8. Inicialmente, vejo que assiste razão ao patrono da 

requerida com relação ao valor dos honorários advocatícios depositados 

pela autora. Ora, de fato, não houve atualização do valor depositado às 

fls. 269, havendo um interstício de 363 dias sem que tenha havido a 

devida correção do valor.9. Desta feita, mantenho o valor bloqueado até 

que o credor (patrona do requerido) atualize o valor do débito, eis que o 

valor apresentado às fls. 272 também já se encontra desatualizado, 

vindo-me os autos, na sequência, para transferência da importância 

informada e liberação do saldo remanescente em favor do banco.10. 

Quanto a manifestação da requerida (fls. 278) discordando dos cálculos 

apresentados pela autora referente ao valor atual do débito, vejo que a 

requerida discorda dos cálculos apresentados e pede a remessa dos 

autos ao contador judicial.12. Assim, em atendimento ao comando judicial, 

remetam-se os autos ao contador, para que elabora o cálculo nos termos 

do item 04 da decisão de fls. 275, intimando-se, na sequência, as partes, 

para manifestarem-se sobre ele no prazo de 05 (cinco) dias.13. No mais, 

intime-se a devedora (Rimaze Refrigeração Ltda – ME), através de seu 

patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), para cumprimento voluntário da obrigação, 

no prazo de quinze dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

previstas no art. 523 do CPC.14. [...] .16. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273047 Nr: 15221-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEY GONÇALINA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280832 Nr: 24761-29.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE O CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:MT 10661, WASHINGTON 

FARIA SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença 

proposta por ITAUCARD S/A, em desfavor de PAULO HENRIQUE O. 

CAMARGO, 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, embora tenha sido citada, sequer se manifestou nos autos.

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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281499 Nr: 215-70.2012.811.0002

 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: VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB/MT 

9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 13. Posto isso, conheço dos embargos, mas lhes nego provimento, 

mantendo a decisão em sua integralidade.14. Intimem-se o apelado para, 

querendo, apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 1º). 15. Havendo 

interposição de recurso adesivo, ao apelado para contrarrazoar no prazo 

de 15 (quinze) dias.16. Na sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o 

art. 1.010, § 3º do CPC.17. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281635 Nr: 356-89.2012.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, RICARDO 

MARCIO ZEFERINO, SANDRA UHDRE ZEFERINO, ODEMAR APARECIDO 

DIAS, LEANDRO ZANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:MT-5475

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por RR REFRIGERAÇÃO 

LTDA ME E OUTROS, às fls. 127/132, alegando omissão na sentença de 

fls. 124/126.

2. Aduz, o embargante, que a sentença que julgou o feito não teria 

analisado o pedido do requerido para realização de prova pericial.

 É o necessário relatório.

DECIDO.

3. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.023 e seguintes do 

Código de Processo Civil, e os acolho, visto que realmente existe omissão 

na sentença prolatada, senão vejamos:

4. O artigo 1.022, II do CPC preconiza o seguinte:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;”

5. Com efeito, a omissão que enseja no cabimento dos embargos se dá 

quando a decisão não aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida 

pelo Magistrado. Caso a omissão seja irrelevante, a decisão não merece 

ser completada.

6. In casu, vê-se claramente que houve omissão na decisão objurgada 

uma vez que nada mencionou acerca do pedido de prova pericial.

7. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022, II do Código de Processo 

Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da 

sentença proferida às fl. 124/126 para sanar a omissão existente, a fim de 

que passe a constar o que segue:

 “(...)Em relação à intenção do requerido em verificar a legalidade das 

cláusulas contratuais, não se faz necessária a realização de perícia 

contábil, por se tratar de questão meramente de direito, comprovada por 

documentos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL - PROVA PERICIAL 

INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Pelo sistema processual brasileiro, a 

questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação 

do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova 

requerida. - Cabe ao Magistrado da causa observar os fundamentos 

fáticos e jurídicos para definir, a qualquer tempo, quais são as provas 

necessárias para construir o seu convencimento, já que ele é o 

destinatário das provas produzidas nos autos. V.v.: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - REVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA DE JUROS 

SUPERIORES AOS CONTRATADOS - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. - Restando demonstrado pelo 

agravante a veiculação de tese acerca da divergência entre os juros 

pactuados e os efetivamente aplicados ao contrato, conclui-se não ser a 

matéria exclusivamente de direito, havendo, de fato, ônus de prova ao seu 

encargo. - A produção da prova pericial deve ser deferida quando não é 

suficiente a mera leitura do contrato para a formação do convencimento 

do magistrado, que não detém, "a priori", conhecimentos contábeis. - 

Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10024120769849001 MG, Relator: José 

Arthur Filho, Data de Julgamento: 08/03/2016, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2016)”.

Ademais, o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na 

inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, 

documentos elucidativos que considerar suficientes (CPC, art. 472).

Dessa forma, considerando que as provas existentes no feito são 

suficientes para o meu convencimento, declaro a desnecessidade de 

realização da prova pericial”.

8. No mais, persiste a sentença, tal como lançada.

9. Às providências.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289929 Nr: 9485-21.2012.811.0002

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute Souza Oliveira - 

OAB:18.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:17750/OAB/MS

 Vistos.

1. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste 

acerca do depósito da condenação efetuado pelo requerido.

2. Caso haja pedido de levantamento da importância, desde já defiro a 

expedição de alvará judicial, cujos dados foram informados às fls. 119.

3. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294808 Nr: 14986-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANTIES MARQUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá, 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.: 297311 Nr: 17732-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299721 Nr: 20330-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. DE OLIVEIRA SEGURANÇA ELETRÔNICA-ME, 

IZAQUIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MILTON MARTINS MELO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303676 Nr: 24635-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEVERALDO DO VALLE FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304882 Nr: 504-66.2013.811.0002

 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): ADAILTON RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAILTON RIBEIRO RODRIGUES, Cpf: 

57754071134, Filiação: Sem Qualificações, 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: A parte ré firmou com a Instituição Financeira autora, 

contrato de empréstimo com alienação fiduciária n´º4297656631. Em vista 

do pactuado, o autor emprestava a parte financeira, a quantia de 

R$30.490,00, e em contrapartida, a parte requerida obrigava-se a pagar o 

valor do principal e acessórios em 60 prestações mensais e sucessivas. 

Em garantia do cumprimento das obrigações pactuadas, foi alienado 

fiduciariamente o seguinte bem: AUTOMÓVEL, MODELO CELTA HATCH 1.0 

LT VHC, MARCA CHEVROLET, CHASSI 9BGRP48F0CG279149, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO 2012, COR BRANCO, PLACA 

OAV0295, RENAVAN Nº387505865. No referido contrato, ficou pactuado 

entre as partes que será considerado rescindido de pleno direito, por 

qualquer uma das partes se não forem cumpridas as obrigações 

pactuadas, deixando de efetuar o pagamento das parcelas, desde 

11/07/2012, 08 parcelas, gerando assim, um crédito em favor do autor, 

mais os encargos pertinentes, sem que, até a presente data, tenha 
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efetuado o pagamento dos valores emprestados. Em vista do pactuado e 

em atenção às disposições legais insertas no parágrafo 3º, do artigo 2º, 

do Decreto-Lei 911/69, face a mora da parte devedora, a qual se encontra 

comprovada através de instrumento anexo, pode o credor requerer a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, não 

tendo a parte demandada satisfeito o débito que possui para com o autor 

até o presente momento e tendo restado infrutíferos todos os meios 

suasórios para a composição amigável, não restou outra alternativa ao 

requerente senão, com base em nossa legislação vigente, mais 

precisamente nosr artigos 1361 à 1368 do Código Civil Brasileiro, c/c 

Decreto-Lei 911/69 e demais alterações da Lei 10.931/2004, intentar o 

presente procedimento. Nessas condições, com base nos fatos e 

fundamentos supra transcritos, requer a Vossa Excelência, 

respeitosamente: a) conceda, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

supra descrito, a qual deverá ser cumprida através de mandado nos 

moldes do artigo 172, §1º e 2º do CPC, no endereço constante no 

preâmbulo da presente em nome da parte requerida, a fim de que o bem 

seja recolhido nas mãos de terceiros que o detenha injustamente, 

depositando o bem nas mãos do credor, através de seus procuradores, 

na qualidade de proprietário fiduciário do mesmo; b) após efetivada a 

liminar, determine a intimação da parte requerida para, querendo, nos 

termos do artigo 3º , § 2º, do Decreto-Lei nº911/69, pague a integralidade 

da dívida, para ser restituído na posse do bem, em cinco dias, no valor 

apresentado na planilha anexo, devidamente acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios, em percentual a sr arbitrado por 

esse r. juízo; c) caso a parte requerida não efetue o pagamento da 

integralidade da dívida, no prazo legal, requer, desde logo, a aplicação do 

§ 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei nº10.931/2014, 

consolidando a passe e propriedade plena do veículo em favor da autora; 

d) seja a parte requerida citada para, no prazo de quinze dias, e 

querendo, contestar a ação, sob pena da aplicação dos efeitos da revelia; 

e) que as futuras intimações sejam em nome de Rosangela Corrêa - 

OAB/RS 30.820; f) ao finall, julgue a presente ação integralmente 

procedente consolidando a posse da propriedade plena do bem em favor 

do autor, bem como condene a parte demandada ao pagamento de custas 

processuais, honorários advocatícios á razão de 20% e demais 

consectários legais. Dá-se a causa o valor de R$4.515,60. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2012.

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.

Observações: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA (CPC, art. 257, IV)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 25 de janeiro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305217 Nr: 881-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309554 Nr: 5562-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE MEDEIROS DA ROSA ME, ADRIANE 

MEDEIROS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315431 Nr: 11754-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & RIBAS LTDA - ME (NOME DE 

FANTASIA : VEGAS MOTEL), MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321256 Nr: 17653-75.2013.811.0002

 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: JEFERSON BEZERRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:OAB/SP: 221.386

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico às fls. 144/145, pedido de extinção do 

processo pelo suposto “Cessionário” do requerido, alegando perda 

superveniente do objeto da ação pela quitação do contrato.

2. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao autor, para que se 

manifeste acerca do pedido supra.

3. Às providências.

...
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322949 Nr: 19350-34.2013.811.0002

 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: ALCIDES DELGADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS H. FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ALCIDES 

DELGADO DA SILVA, em desfavor de BANCO FINASA 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.: 350007 Nr: 15842-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373520 Nr: 21942-17.2014.811.0002

 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: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando o que dispõe o artigo 257 do Código de Processo Civil, 

cite-se o requerido, via Edital, também com publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 

advertências legais.

2. Após, cumpra-se o item 2 da decisão retro.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373910 Nr: 22239-24.2014.811.0002

 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-MT - FOMENTO, MÁRIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE FREITAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374759 Nr: 22857-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI LUCIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO ITAUCARD S/A, em desfavor de MARIA LÚCIA DE JESUS, 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, que 

embora tenha sido citada, sequer se manifestou nos autos.

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.: 380352 Nr: 26964-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTILAINE BENEDITA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:8.927/SC, Rodrigo Frassetto Góes - OAB:33.416 OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que no acordo firmado entre as partes, 

não contem a assinatura do requerido, tornando, nesse momento 

processual, impossível a sua homologação.

2. Isto posto, concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para 

regularização do acordo extrajudicial supra, para sua posterior 

homologação.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384140 Nr: 1483-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 

FIDC PREMIUM, PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, JOSÉ 

EDUARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CIDRÃO FROTA - 

OAB:OAB/CE 19.976, MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB:OAB/CE 

23.495, NELSON BRUNO VALENÇA - OAB:OAB/CE 15.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388711 Nr: 4556-37.2015.811.0002

 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: B.V FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ALVES VILELA, Cpf: 

43781349691, solteiro(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: Alega a parte autora, por força do contrato de 

financiamento para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, 

cujo instrumento tomou o nº12039000145844, celebrado em 17/07/2014, o 

réu obteve um crédito junto ao autor na quantia de R$7.721,50, a ser pago 

em 36 parcelas no valor R$356,22, tendo como data do vencimento da 

primeira parcela no dia 17/08/2014 e a última o dia 17/07/2017, vencido 

antecipadamente nos termos da cláusula 19 do referido contrato. Em 

garantia das obrigações assumidas, o réu transferiu em alienação 

fiduciária ao autor, o bem descrito no supramencionado contrato a saber: 

marca/modelo HONDA/CG 150 TITAN-EX MIX 0P (AG) BÁSICO, ano de 

fabricação/modelo 2014/2014, cor BRANCA, placa QBI8747, Chassi 

9C2KC1660ER036629,  renavam 155148980,  combust íve l 

GASOLINA/ÁLCOOL. Ocorre, porém, que o réu tornou-se inadimplente, 

deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 17/09/2014. 

O autor, constituiu a mora do réu, por meio da notificação formalizada por 

carta registrada com aviso de recebimento. Assim, o débito vencido do 

réu, devidamente atualizado até 26/02/2015, pelos encargos contratados, 

importa em R$2710,39. sendo que o valor total para fins de purgação da 

mora em R$13.040,77. Desta feita, cabe ao banco credor o direito de fazer 

apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e em seguida 

promover a sua venda aplicando o respectivo resultado ao pagamento do 

débito de R$13.040,39, correspondente ao principal e acessórios das 

dívidas vencidas e vincendas do réu. Isto exposto, requer: conceder 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito no item 02; a 

determinação da inclusão da busca e apreensão no RENAVAM para 

impossibilitar a circulação do veículo; a citação do réu para, querendo, no 

prazo de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada no item 

05 da presente inicial, acrescida dos encargos pactuados, custas 

processuais e honorários advocatícios sobre o valor total, hipótese na 

qual o bem será restituído livre de ônus de alienação fiduciária e ou para 

no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de revelia, contestar e acompanhar 

a presente ação, até final decisão. Decorrido o prazo de m05(cinco) dias 

após executada a liminar sem que o réu efetue o pagamento da totalidade 

do débito, tornar definitiva a consolidação da propriedade com a posse 

plena e exclusiva do bem objeto da demanda em mãos do autor, tudo 

conforme disposição legal; o devedor, por ocasião, do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos; na hipótese do descumprimento §14 do artigo 3º 

do Dec. lei 911/69, que seja arbitrada multa diária, a ser paga pelo réu, até 

o efetivo cumprimento; condenar o réu ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Da-se a presente o valor de R$2.710,39.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.1. Defiro o pedido de fl. 84, 

expeça-se o necessário.2. Às providências.

Observações: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA (CPC, art. 257, IV)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 25 de janeiro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391559 Nr: 6292-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505

 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, no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 392055 Nr: 6597-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILZE LARA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 182, referente ao levantamento do saldo dos 

honorários pericias, devendo ser expedido o competente Alvará.

2. Após, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do laudo de 

fls. 183/233.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393820 Nr: 7663-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA 

EPP, BRUNO PERES GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 399627 Nr: 11149-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSITO LIVRE COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, WILLIAN PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405538 Nr: 14246-90.2015.811.0002

 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 BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. A. SILVA JUNIOR ME, PAULO AFONSO DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407417 Nr: 15362-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSISTER - MANUTENÇÃO EM 

EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, WALTER RIBEIRO DE 

MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875/MT

 Vistos.

.

1. Deixo de acolher o pedido de fls. 61/62 no tocante à suposta desídia do 

funcionário dos correios, eis que tal providência cabe à própria parte e 

não a este juízo, possuindo a mesma os meios suasórios para tal fim.

2. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

autos de embargos à execução, apenso, para posterior deliberação 

acerca dos valores bloqueados nos autos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409323 Nr: 16308-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA, MARIA 

AUXILIADORA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410231 Nr: 16743-77.2015.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALI GRAMS ZANATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.10. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.12. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 412599 Nr: 18104-32.2015.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS VEÍCULOS LTDA - ME, JOÃO BATISTA 

ATAIDE DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de MATOS VEÍCULOS LTDA – ME e JOÃO BATISTA ATAIDE DE 

MATOS, 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 do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Custas pagas na distribuição, 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423643 Nr: 23902-71.2015.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES T. G. LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ALEXANDRE JORGE 

GUAPO - OAB:OAB/SP: 252.736, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS 

- OAB:15.401, MIRELA MOREIRA - OAB:OAB/SP: 252.736, ROBERTO 

GUENDA - OAB:101856/SP, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que no acordo firmado entre as partes, 

o prazo de pagamento do acordo, findou-se.

2. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) ao autor, para que informe 

o integral pagamento do acordo supra, para sua posterior homologação e 

extinção do processo com resolução do mérito.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423647 Nr: 23906-11.2015.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES T. G. LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que no acordo firmado entre as partes, 

o prazo de pagamento do acordo, findou-se.

2. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) ao autor, para que informe 

o integral pagamento do acordo supra, para sua posterior homologação e 

extinção do processo com resolução do mérito.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423668 Nr: 23921-77.2015.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES T. G. LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

1. ITAÚ UNIBANCO S/A, qualificado nos autos, propôs a presente Ação de 

Busca e Apreensão, em face de TRANSPORTES T.G. LTDA - EPP, também 

devidamente qualificado, visando à apreensão do bem descrito na 

exordial.

 2. O autor veio aos autos informar que realizou um acordo extrajudicial 

com a parte requerida, pugnando sua homologação e consequente 

extinção do feito.

3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, 

assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo 

celebrado.

4. 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.

5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

6. Após o trânsito 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.: 429325 Nr: 394-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO SOARES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430246 Nr: 966-18.2016.811.0002

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA KAROLAYNNE FERNANDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP209551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De acordo com o artigo 494, I, do CPC, após publicada a sentença, o juiz 

só poderá alterá-la de ofício para corrigir-lhe inexatidões materiais ou 

erros de cálculo.

2. No caso dos autos, verifico que houve erro material na sentença de fls. 

86, no tocante ao nome das partes.

3. Dessa forma, com fulcro no artigo 494, I, do CPC corrijo de oficio o item 

“1” da sentença de fls. 86 para constar o que se segue:

“1. HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, 

devidamente qualificado, propôs a presente ação de Busca e Apreensão, 

em desfavor de LETICIA KAROLYNNE FERNANDES SILVA, visando a 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia”.

4. No mais, persiste a sentença tal como lançada.

5. Às providências.

.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432281 Nr: 2329-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSISTER MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 3. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1023 e seguintes do 

Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que realmente existe erro 

material na sentença prolatada, senão vejamos:4. O artigo 1022, III do CPC 

preconiza o seguinte:Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para:[...]III - corrigir erro material.[...]5. In casu, vê-se 

claramente que houve, erro material na decisão objurgada. Com efeito, o 

art. 85 do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de 

sucumbência deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa.6. No caso dos autos, a sentença julgou procedentes os embargos 

à execução e condenou o embargado ao pagamento dos honorários 

advocatícios de forma equitativa em R$- 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), com fundamento no § 8º do referido artigo, como sendo inestimável 

ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, muito baixo o valor da causa.7. 

Todavia, conforme se vê dos autos, foi atribuído à causa o valor de 

R$-255.693,44 (duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e 

três reais e quarenta e quatro centavos), valor este que não pode ser 

entendido como baixo para fixação dos honorários de forma equitativa.8. 

Posto isso, nos termos do art. 1022, III do CPC, dou provimento aos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir o erro material fazendo 

consignar da sentença o que segue:“25. Com fulcro no art. 85, § 2º do 

CPC, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais, bem 

como aos honorários advocatícios, estes, fixados em 10 % (dez por 

cento) sob o valor da causa, sendo este o valor econômico obtido com a 

procedência da ação“.9. No mais, persiste a sentença tal como lançada. 

10. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 449745 Nr: 11751-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES MENDES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 485, §4º, do CPC, intime-se o requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de desistência 

do autor, consignando que seu silêncio importará em concordância tácita.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 489411 Nr: 7713-47.2017.811.0002

 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: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERREIRA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168A, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - 

OAB:150793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido 

este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a 

aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, 

na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que 

efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e 

vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe 

será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o 

valor dos honorários advocatícios.

7. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), 

cabendo às repartições competentes o registro.

 8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, 

em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos 

autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação.

9. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código de Processo Civil.

10. Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência 

de Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão 

com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69.

 11. Expeça-se o necessário.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

.,

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001817-40.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO Vistos 1. 1. 

Acolho o pedido da parte autora para que desconsidere a petição de ID 

11458760; 2. 2. Expeça- se o que for necessário; 3. 3. Ás providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000259-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CHAGAS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000259-62.2018.8.11.0002 REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: REGINALDO CHAGAS 

CARDOSO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Compulsando os autos, verifico que o devedor 

reside na comarca de Cuiabá/MT, conforme consta na inicial e na cédula 

de crédito bancário anexada aos autos. 3. Assim, em respeito ao Princípio 

do Juiz Natural, bem como com fulcro no artigo 101, I, do CDC, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para onde estes autos deverão 

ser encaminhados, após as baixas de estilo. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. 6. 

Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000449-25.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: G. L. INDUSTRIA E 

COMERCIO EIRELI, GLAUCIA SANTA CESTARI, CAIO CESAR CESTARI 

PENASSO Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito 

em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado 

o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-79.2018.8.11.0002

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:

FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000523-79.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000463-09.2018.8.11.0002

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:

MARIA SOCORRO CORDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000463-09.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA SOCORRO CORDEIRA DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009187-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GOMES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009187-36.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: VICENTE GOMES FILHO 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. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Quanto ao valor da causa, verifico que 

a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor 

a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 

11. Dessa maneira, considerando que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 6.598,96 ( 

Seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) , 

que corresponde ao valor do débito, conforme se verifica na planilha de 

cálculo constante da exordial. 12. RETIFIQUE-SE, a secretaria, o valor da 

causa junto ao registro do feito. 13. 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. 14. Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009094-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009094-73.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELTON DA 

CRUZ SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008168-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES VAI E VEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008168-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: TRANSPORTES VAI E VEM LTDA - ME Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Compulsando os autos, verifico que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial com o CEP divergente do indicado no contrato. 4. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 5. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 
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Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009013-27.2017.8.11.0002

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 DE FATIMA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009013-27.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008996-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHAES (EXECUTADO)

MATEUS MAGALHAES (EXECUTADO)

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MEGA SAO MATEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008996-88.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: SUPERMERCADO MEGA SAO MATEUS LTDA - ME, 

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES, MATEUS MAGALHAES, 

MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHAES Vistos. 1. Citem-se as partes 

devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009084-29.2017.8.11.0002

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:

MAYRON SHIMOKAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009084-29.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: MAYRON SHIMOKAWA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária do estado de Minas Gerais. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009090-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DA SILVA MENESES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009090-36.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIETE DA 

SILVA MENESES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 
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mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009085-14.2017.8.11.0002

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:

JHONE DOS SANTOS ROSSATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009085-14.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: JHONE DOS SANTOS ROSSATTI Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo a 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008816-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THYLES SILVA TENUTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008816-72.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THYLES SILVA 

TENUTES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “ENDEREÇO INCORRETO”, de modo que não 

ficou devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao 

débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003028-77.2017.8.11.0002

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:

PAULO ROSA MACIEL JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003028-77.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAULO ROSA 

MACIEL JUNIOR Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, em desfavor de PAULO ROSA MACIEL JUNIOR, 

tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a notificação encaminhada ao devedor retornou pelo motivo 

“ENDEREÇO INCORRETO”, ocasião em que fora oportunizado ao autor a 

emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, 

o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 5. No caso concreto, a notificação enviada pelo credor não foi 

recebida no endereço informado no contrato, face a incorreção do 

endereço. 6. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a localização 

do devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a intimação por 

edital, antes da propositura da ação, com fins de atender as exigências 

formais impostas pela lei. 7. Com efeito, não se admite que a notificação ou 

o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 8. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018829/1/2018 Página 686 de 689



desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003017-48.2017.8.11.0002

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:

REGINALDO LUIZ ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003017-48.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: REGINALDO 

LUIZ ALMEIDA FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, interposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de REGINALDO 

LUIZ ALMEIDA FERREIRA, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. 

Compulsando os autos, verifico que a notificação encaminhada ao 

devedor retornou pelo motivo “ENDEREÇO INCORRETO”, ocasião em que 

fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora 

do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, a 

notificação enviada pelo credor não foi recebida no endereço informado 

no contrato, face a incorreção do endereço. 6. Assim, o credor deveria 

esgotar os meios para a localização do devedor e, não obtendo êxito, 

realizar o protesto, com a intimação por edital, antes da propositura da 

ação, com fins de atender as exigências formais impostas pela lei. 7. Com 

efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001755-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL INACIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001755-63.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: IZABEL INACIO 

DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, em desfavor de IZABEL INACIO DOS SANTOS, tendo 

por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico 

que a notificação encaminhada ao devedor retornou pelo motivo 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE”, ocasião em que fora oportunizado ao autor a 

emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, 

o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 5. No caso concreto, a notificação enviada pelo credor não foi 

recebida no endereço informado no contrato, face a incorreção do 

endereço. 6. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a localização 

do devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a intimação por 

edital, antes da propositura da ação, com fins de atender as exigências 

formais impostas pela lei. 7. Com efeito, não se admite que a notificação ou 

o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 8. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001441-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001441-20.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDREIA DA 

SILVA ALVES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, em desfavor de ANDREIA DA SILVA ALVES, tendo 

por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico 

que o autor enviou a notificação para o requerido em endereço diverso do 

contrato, ocasião em que, em razão da irregularidade, fora oportunizado 

ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. 

Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra 

na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A 

notificação do devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por 

carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou 

pelo protesto do título. 5. No caso concreto, a notificação enviada pelo 

credor não foi recebida no endereço informado no contrato, e, intimado a 

emendar a inicial, apresentou instrumento de protesto realizado após a 

propositura da ação. 6. Todavia, não se admite que a notificação ou o 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 7. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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